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kl. V 
 

 

środa 13 maja 2020r. 
 

 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 w – f Temat: Ćwiczenia koordynacyjne i ogólnorozwojowe(ćwiczenia z przyborem w domu). 

 

NaCoBeZU: 

• doskonalę ćwiczenia koordynacyjne oraz ogólnousprawniające z przyborem; 

• potrafię wykonać ćwiczenia ogólnorozwojowe; 

• rozwijam swoją koordynacje ruchową; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1ZLrQ3rzv7UDTNqgDxIVQ5YkrUQ2wGQQd 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

2 informatyka Temat: Animatron. Tworzymy opowieść cz.2. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem dodać tło i postacie w programie animatron; 

• potrafię dodać tekst oraz go modyfikować; 

• wiem czym jest in effect i jak go zmienić; 

 

Do wykonania tej lekcji będzie Ci potrzeba przeglądarka (Edge i explorer nie zadziała). Na podstawie 

filmu https://www.youtube.com/watch?v=oJCGAgVGBSg i poprzedniej lekcji kontynuuj lub stwórz 

nową animację. Dodaj dowolne tło, postać oraz tekst. Spróbuj użyć kilka postaci, ich różnych 

 

messenger 

discord 

 

https://drive.google.com/open?id=1ZLrQ3rzv7UDTNqgDxIVQ5YkrUQ2wGQQd
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=oJCGAgVGBSg
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zachowań (bieganie, śmianie się) w zależności od sytuacji. Pamiętaj o odpowiednim doborze trwania 

każdego tekstu i animacji, żeby wszystko było czytelne. Cała animacja ma trwać ok. 30 sekund – 

gotową pracę prześlij do oceny. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 15.05.2020 do godziny 20:00. 

3 j.angielski Topic: The crystal ball mystery. What’s in the box? 2 – Zagadka kryształowej kuli. Co jest w 

pudełku? 2. 

 

NaCoBeZU: 

• znam słowa (pojazdy); 

• rozumiem tekst; 

 

Ex.1 page 96 – podręcznik 

Przeczytaj tekst. Zastanów się gdzie udali się bohaterowie. W zeszycie napisz jakim środkiem 

transportu wrócili do domu z wyprawy. 

 

Ex.2 page 96 – podręcznik  

W zeszycie odpowiedz na pytania zgodnie z tekstem. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

 

drnprystasz@gmail.com 

 

4 religia Temat: Świętość Boga. 

 

Naucz się z książeczki do nabożeństwa „Chwała na wysokości Bogu”. 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2006.05.2020/drnprystasz@gmail.com
mailto:nauczycielejawty@wp.pl
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5 j.polski Temat: Początki świata według Greków. 

 

NaCoBeZU: 

• znam tekst Mit o powstaniu świata. 

• wiem, co jest tematem utworu. 

• potrafię sporządzić plan wydarzeń. 

• tworzę drzewo genealogiczne. 

 

1. Przeczytaj jeszcze raz tekst Mit o powstaniu świata na str.202 – 204 w podręczniku. 

2. Uzupełnij w zeszycie plan wydarzeń podanymi w ramce wyrazami w odpowiedniej formie. 

 

 

 

 

 

1. Pierwotny Chaos. 

2. Powstanie Kosmosu. 

a) Pojawienie się __________________ i Uranosa. 

3. Potomstwo pierwszej boskiej pary. 

a) Narodziny __________________, pana wód. 

b) Przyjście na świat kolejnych __________________. 

c) Pojawienie się na Ziemi jednookich ________________ oraz ________________ olbrzy-

mów. 

4. Niezadowolenie Uranosa. 

a) Niezaakceptowanie swych dzieci przez __________________. 

b) Strącenie potomstwa do __________________. 

5. Zemsta Gai. 

 

kl8jawty@wp.pl 

Rea, Gaja, Zeus, Okeanos, Kronos, dzieci, cyklopi, 

Uranos, Tartar, Kronos, sierp, sturęki, władza, Hestia, 

Arkadia, tytani 

 

mailto:kl8jawty@wp.pl
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a) Uzbrojenie Kronosa w kamienny __________________. 

b) Przejęcie władzy przez __________________. 

6. Rządy Kronosa i Rei. 

a) Ślub. 

b) Podejrzliwość Kronosa i obawa przed utratą __________________. 

c) Narodziny __________________. 

d) Połykanie kolejnych __________________ przez Kronosa. 

7. Walka Rei o dzieci. 

a) Oszukanie Kronosa. 

b) Ukrycie __________________ w __________________. 

c) Spisek __________________ i Zeusa – podanie Kronosowi środka na wymioty. 

 

Informację  zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

Praca domowa: Narysuj drzewo genealogiczne pierwszej rodziny przedstawionej w opowieści:  

Uranos, Gaja, Rea, Kronos, Demeter, Posejdon, Hera, Hades, Zeus, Hestia 

 

Informację zwrotną proszę przesłać do 15.05.2020. 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj proszę zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj). 

3. Jeśli ćwiczenie jest ustne lub podany jest link to napisz krótką informację do nauczyciela, że udało Ci się je wykonać lub, że miałeś problem. 

4. Jeśli masz pytanie, lub czegoś nie rozumiesz – kontaktuj się z nauczycielem (sposób kontaktu podany w tabeli). 


