
Lekcje kl. 5 – 18.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. V 
 

 

poniedziałek 18 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Wiem o wypowiedzeniach, że … 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wyróżnić typy zdań ze względu na cel wypowiedzi. 

• odróżniam zdania  od równoważników zdań. 

• potrafię przekształcać zdania pojedyncze w równoważniki zdań i odwrotnie. 

 

1. Obejrzyj filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=gT13mvMGZBY 

https://www.youtube.com/watch?v=_rr2bEkcc1I 

2. Przypomnij sobie informacje o wypowiedzeniu z klasy IV. Skorzystaj z podręcznika 

 na str. 188 – 190. 

3. Zapisz do zeszytu: 

a) Jak dzielimy zdania ze względu na cel wypowiedzi? 

b) Co to jest zdanie? 

c) Co to jest równoważnik zdania? 

 

Zadania dla chętnych: Wykonaj ćwiczenie 1, 2 str. 39 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=gT13mvMGZBY
https://www.youtube.com/watch?v=_rr2bEkcc1I
mailto:kl8jawty@wp.pl
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2 matematyka Temat: Dodawanie liczb całkowitych. 

 

NaCoBeZU: 

• wykonuję proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych; 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=oK1aEAVTxFw (do momentu 5:15) 

Zapisz w zeszycie i zapamiętaj: 

1) Gdy mamy liczby o tych samych znakach, to je dodajemy i przepisujemy znak. 

np. 2 + 5 = 7               

      np. – 2 + (– 5) = – 7  

 

2) Gdy mamy liczby o różnych znakach, to je odejmujemy i przepisujemy znak liczby większej.  

np. 2 + (– 5) = – 3               

      np. – 2 + 5 = 3 

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 i 2 str. 107 (licz metodą z filmu – zaznaczanie na osi liczbowej lub 

metodą zapisaną w zeszycie). 

Dla chętnych: wykonaj co najmniej trzy zadania ze stron 107,108. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

3 w-f Temat: Skok w dal. 

 

NaCoBeZU: 

• wykonuję rozgrzewkę do skoku w dal 

• określam, jakie są zasady pomiaru skoku w dal 

• znam pojęcia „strefa odbicia „, „spalony” 

 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=oK1aEAVTxFw
jawty.szkola@op.pl
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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Proszę o zapoznanie się z filmem oraz podstawowymi zasadami skoku w dal. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv1-VP3B_bI 

 

Zapisz słowa, które kojarzą Ci się ze skokiem w dal. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 19.05.2020 do godziny 20:00. 

4 geografia Temat: Krajobrazy pustyń gorących i pustyń lodowych. 

 

NaCoBeZU: 

• wskazuję na mapie obszar występowania pustyń gorących  i pustyń lodowych;  

• rozpoznaję rośliny i zwierzęta typowe dla pustyń gorących  i pustyń lodowych; 

• potrafię przedstawić główne cechy i porównać pustyń gorących  i pustyń lodowych; 

• umiem zaprezentować  przykłady budownictwa, sposobów gospodarowania, głównych zajęć 

mieszkańców poznawanych obszarów; 

• rozpoznam poznawane strefy w opisach, na filmach i ilustracjach; 

• potrafię ustalić zależności między położeniem pustyń gorących  i pustyń lodowych, warunkami 

klimatycznymi i głównymi cechami krajobrazów; 

 

Obejrzyj  dwa filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=vF4ygaBxT6U 

https://www.youtube.com/watch?v=9Oo-fInwMc8 

Na podstawie filmów i treści z podręcznika str.127 – 135 wykonaj ćwiczenie 1,2,3,4,5 str.76 – 78 w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 24.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv1-VP3B_bI
https://www.youtube.com/watch?v=vF4ygaBxT6U
https://www.youtube.com/watch?v=9Oo-fInwMc8
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
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5 biologia Temat: Paprotniki. 

 

NaCoBeZU: 

• znam miejsca występowania paprotników; 

• potrafię rozpoznać przedstawicieli paprotników na zdjęciach, rycinach,  i żywych okazów spo-

śród innych roślin; 

• znam budowę zewnętrzną paproci, skrzypów i widłaków; 

• potrafię  wyjaśnić znaczenie mchów w przyrodzie i dla człowieka; 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=HN4nux9pAqE 

 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str.121 – 128 wykonaj ćwiczenie 1,2,3,4 str. 82 – 84 w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 24.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

6 j.angielski Topic: The Grand Canyon. – Wielki Kanion. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem słowa (rzeczy do robienia na wakacjach) 

• rozumiem tekst 

 

Otwórz podręcznik na stronie 98. Przepisz do zeszytu i przetłumacz na język polski słówka z zielonej 

ramki (na górze). 

 

Ex.1 page 98 – podręcznik 

Przeczytaj tekst i napisz w zeszycie co można robić w Wielkim Kanionie. 

 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=HN4nux9pAqE
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
mailto:drnprystasz@gmail.com
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Ex.2 page 98 – podręcznik 

W zeszycie napisz, które zdania są prawdziwe. Zdania, które są fałszywe zapisz w zeszycie tak żeby 

były zgodne z tekstem. 

 

Ex.3 page 98 

Podpisz obrazki odpowiednimi słowami. Słowa można znaleźć w tekście. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

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). 

 


