
Lekcje kl. 5 – 15.06.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. V 
 

 

poniedziałek 15 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Zbójca o wrażliwym sercu. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wymienić postacie i wydarzenia w utworze. 

• potrafię określić przeżycia bohaterów utworu. 

• znam motywy postępowania zbójcy. 

 

1. Przeczytaj utwór „ Powrót taty” Adama Mickiewicza na str.244-247 w podręczniku. 

2.  Zapisz w zeszycie w punktach wydarzenia. 

3. Uzupełnij tabelę dotyczącą bohaterów Powrotu taty. Nie musisz przepisywać jej do zeszytu. 

Postacie Co mówią? Co przeżywają? 

 

Matka 

 

 

 

 

 

Ojciec 

 

 

 

 

 

Zbójca 

 

 

 

 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

mailto:kl8jawty@wp.pl
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Dzieci 

 

 

 

 

 

4.  Zapisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: 

      a) Co uratowało życie kupca i jego dzieci? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

2 matematyka Temat: Objętość graniastosłupa prostego. 

 

NaCoBeZU: 

• obliczam objętość graniastosłupa przy danych długościach krawędzi; 

• stosuję jednostki objętości i pojemności: mililitr, litr, cm3, dm3, m3; 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=S8HrnvYJBN8 

 

Zapisz w zeszycie: 

Objętość graniastosłupa to iloczyn pola podstawy i wysokości graniastosłupa. 

  

  V = Pp ∙ H   V - objętość 

      Pp - pole podstawy  

      H  - wysokość graniastosłupa  

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad.1, zad.2 str. 123. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=S8HrnvYJBN8
jawty.szkola@op.pl
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3 w-f Temat: Utrwalamy elementy techniczne w piłce ręcznej. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem, jakie można wyróżnić podania w piłce ręcznej;  

• opanowałem umiejętność kozłowania piłki ręcznej; 

• opanowałem zwody w grze w piłkę ręczną;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/file/d/1mnTiGm0w9FzxbP1rur_t-QgOu4FKzS60/view?usp=sharing 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 16.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

4 geografia Temat: Powtórzenie i sprawdzenie  wiadomości – Krajobrazy świata. 

  

Obejrzyj   filmik: https://www.youtube.com/watch?v=KbS9HwCetPA 

 

Następnie wykonaj Sprawdź, czy potrafisz str. 91 − 92 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Osoby, które chcą sprawdzić swoją wiedzę mogą wykonać Quiz: 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-geografii-klasa-5-dzial-4-krajobrazy-swiata-

planeta-nowa 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 19.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

5 biologia Temat: Znaczenie i przegląd roślin okrytonasiennych. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię rozpoznać przedstawicieli rodzimych drzew liściastych; 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://drive.google.com/file/d/1mnTiGm0w9FzxbP1rur_t-QgOu4FKzS60/view?usp=sharing
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=KbS9HwCetPA
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-geografii-klasa-5-dzial-4-krajobrazy-swiata-planeta-nowa
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-geografii-klasa-5-dzial-4-krajobrazy-swiata-planeta-nowa
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
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• umiem przedstawić znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka; 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=gkzHSmG2p-s 

 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str.148  − 153 wykonaj ćwiczenie 1,2,3,4,5 str. 98 − 100 w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 19.06.2020 do godziny 20:00 

6 j.angielski Topic: Extra culture, Poland. – Kultura, Polska. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem tekst i słownictwo (Polska) 

 

Przeczytaj tekst z podręcznika ze strony 110 i wykonaj zadanie 1 oraz zadanie 2 ze strony 111. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

 

Drogi Uczniu: 

 

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). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gkzHSmG2p-s
mailto:drnprystasz@gmail.com

