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kl. V 
 

 

czwartek 14 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 historia Temat: Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem czym żywili się pierwsi Piastowie; 

• potrafię powiedzieć czym były daniny i posługi; 

• wiem dlaczego powstawały osady służebne; 

• wiem jakie były obowiązki osadników; 

 

Na podstawie filmu https://www.youtube.com/watch?v=w5kqYmomxd8  oraz podręcznika strony: 183 

– 186 odpowiedz na pytania: 

1. W jaki sposób pierwsi Piastowie zdobywali pożywienie? 

2. Czym były daniny i posługi?  

3. Po co powstawały osady służebne?  

4. Jakie były obowiązki osadników? 

 

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

 

messenger 

discord 

2 matematyka Temat: Liczby ujemne. 

 

NaCoBeZU: 

• podaję praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych; 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=w5kqYmomxd8
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• odczytuję temperaturę (dodatnią i ujemną); 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=rW-ZDnbSNkU (do momentu 4:55) 

 

Narysuj w zeszycie oś liczbową i zaznacz na niej 0 oraz liczby ujemne i dodatnie (podręcznik str.207 u 

góry). Zapisz: 0 nie jest ani liczbą dodatnią, ani liczbą ujemną. 

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania na stronie 104.  

Poćwicz: https://learningapps.org/2975278 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 j.polski Temat: Praca klasowa. Części mowy. 

 

NaCoBeZU: 

• znam poznane części mowy. 

• potrafię rozpoznać poznane części mowy w wyrazach i zdaniach. 

• potrafię rozwiązać ćwiczenia gramatyczne z zastosowaniem poznanych części mowy. 

 

Przepisz do zeszytu i rozwiąż. Czytaj dokładnie polecenia. 

1. Na jakie pytania odpowiadają: 

a)czasowniki....................................................... 

b)rzeczowniki..................................................... 

c)przymiotniki.................................................... 

d)przysłówki...................................................... 

 

2.Napisz, jakie rodzaje liczebników poznałeś i dopisz do nich po dwa przykłady: 

a)................................................. ............................................................................ 

 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=rW-ZDnbSNkU
https://learningapps.org/2975278
mailto:kl8jawty@wp.pl
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b) ................................................ ............................................................................ 

c) ................................................ ............................................................................ 

d)................................................. ........................................................................... 

 

3.Z podanego tekstu wybierz poznane części mowy. 

Mała Kasia bardzo lubi lody śmietankowe. Wczoraj zjadła cztery kubeczki czekoladowych     i dzisiaj 

boli dziewczynkę gardło. Nierozsądnie  postąpiła.  Z koleżanką Ewą miały fantastyczne plany.  

 

czasowniki- .........................................................................................................  

rzeczownik-......................................................................................................... 

przymiotniki-....................................................................................................... 

przysłówki-.........................................................................................................  

liczebniki-........................................................................................................... 

 

4.Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej wyrażenie „czerwone jabłko” 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

5.Dopisz formę celownika liczby mnogiej do następujących rzeczowników: 

krowa - ......................................................................... 

 teczka-.......................................................................... 

 parasolka-.................................................................... 
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wiadra- .......................................................................  

komputery- ................................................................ 

 koty -.......................................................................... 

 

6.Do podanych liczebników głównych dopisz pokrewne liczebniki porządkowe: 

pięć - .............................................................................  

trzy - .............................................................................. 

siedem - ......................................................................... 

jeden- ............................................................................ 

 

7. Napisz, jaka to część mowy i dopisz, w jakim rodzaju występuje: 

spała- .............................................................................  

dziecko-......................................................................... 

tańczyliśmy- ................................................................. 

piłka-............................................................................. 

rękaw- .......................................................................... 

 czytało-........................................................................ 

 

8. Uzupełnij tekst przymiotnikami w odpowiedniej formie. 

Wiewiórka to .................................................. (śliczny) stworzonko. 

Jest bardzo .......................................................(zwinny). 

Kiedy widzi grupę ...........................................(mały) przedszkolaków, chowa się. 

To ...................................(mały) i ........................................(niepozorny) zwierzątko lubi, kiedy karmi 

się je .......................................................(laskowy) orzechami. 

 

9.  Z podanego tekstu wypisz czasowniki w formie osobowej i określ ich: osobę, liczbę, czas. 

Jutro idziemy na rolki. Weźmiemy ze sobą kanapki, herbatę i ciastka. Zabawimy tam do wieczora. 
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Dzisiaj przygotowujemy się do zabawy.  

...........................................  - ………………………………………………………………. 

…………………………..  - ……………………………………………………………….. 

…………………………..  - ……………………………………………………………….. 

…………………………..  - ……………………………………………………………….. 

 

10.Zapisz słownie liczebniki podane w nawiasach: 

a) ile? (5)........................................ dzieci, 

b) ilu? (12) ........................................chłopców, 

c) który z kolei? (4) ........................................samochód, 

d) która z kolei? (7)........................................książka. 

 

11.Nazwij części mowy w podanym zdaniu. 

Uczniowie piszą dzisiaj trzeci łatwy sprawdzian gramatyczny. 

 

uczniowie-......................................................... 

piszą-................................................................. 

dzisiaj-.............................................................. 

trzeci-............................................................... 

łatwy-.............................................................. 

sprawdzian-.................................................... 

gramatyczny-.................................................. 

 

12. Od podanych przymiotników utwórz przysłówki: 

mądry -........................................................... 

ciepły-............................................................ 

słaby-............................................................. 
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13. Oddziel końcówkę od tematu i wypisz oboczności. 

dąb      –     dębu          …………………………………. 

ręka     -      ręce          ………………………………….. 

noga    -      nodze       ………………………………….. 

brat     -      bracie       ………………………………….. 

sen      -      snu           ………………………………….. 

 

Pracę klasową zaczynamy o godz. 9:00                                                                                       

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 10:30 

4 zaj. z wych. Temat: Przyjaźń. Czy jestem dobrym kolegą / koleżanką? 

 

Zastanów się jakie cechy posiada dobry kolega lub koleżanka?  

Dokończ zdanie: Jestem dobrym kolegą, ponieważ …………  

 

nauczycielejawty@wp.pl 

5 w – f  Temat: Poznajemy tańce polskie. 

 

NaCoBeZU: 

• rozwijam swoją wrażliwość na piękno, estetykę i harmonię ruchów; 

• znam tańce polskie; 

• rozwijam swoją śmiałość i odwagę podczas wykonywania różnych kroków tanecznych; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1chlhYnNCelx-65wKbMPOc76SBd2Q543m 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

 

Drogi Uczniu: 

../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2007.05.2020/nauczycielejawty@wp.pl
https://drive.google.com/open?id=1chlhYnNCelx-65wKbMPOc76SBd2Q543m
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1. Wykonaj zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj, w mailu podaj swoje imię i nazwisko). 

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). 


