
Lekcje kl. 5 – 19.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. V 
 

 

wtorek 19 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 koło 

przyrodnicze 

Temat: Las i jego mieszkańcy. 

 

Obejrzyj film:   https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs 

 

Następnie wejdź na stronę: 

https://quizizz.com/admin/quiz/5d9cabba223d8b001eff1f1b/las-i-jego-mieszka%C5%84cy 

Jeśli nie masz konta to zarejestruj się i sprawdź swoją wiedzę. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 matematyka Temat: Ćwiczenia w dodawaniu liczb całkowitych. 

 

NaCoBeZU: 

• wykonuję proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych; 

Dzisiaj poćwiczymy dodawanie liczb całkowitych. 

Wykonaj w zeszycie zad. 2,3,5 str. 213 z podręcznika.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

3 j.polski Temat: Zapoznanie się z Mitem o Demeter i Persefonie. 

 

 

messenger 

https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs
https://quizizz.com/admin/quiz/5d9cabba223d8b001eff1f1b/las-i-jego-mieszka%C5%84cy
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2005.05.2020/jawty.szkola@op.pl
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str. 2 

 

NaCoBeZU: 

• znam Mit o Demeter i Persefonie. 

• potrafię odpowiedzieć na pytania dotyczące mitu. 

• potrafię odmieniać przez przypadki. 

 

1.Przeczytaj Mit o Demeter i Persefonie na str.208 – 210 w podręczniku. 

2.Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=Cn0QSVzA8sg 

3. Odpowiedz w zeszycie na pytania ( pełnym zdaniem): 

    a) Kto jest główną postacią w micie? 

    b) W jakim momencie poznajemy Demeter? 

    c) Kto był sprawcą tragedii matki? 

 

Zadanie dla chętnych:   Odmień rzeczownik Hades przez przypadki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00                                

kl8jawty@wp.pl 

4 technika Temat: Sprawdź, co jesz. 

 

NaCoBeZU: 

• odczytuję z opakowań produktów informacje o dodatkach chemicznych 

• odróżniam żywność przetworzoną od nieprzetworzonej 

• wskazuję zdrowsze zamienniki produktów zawierających dodatki chemiczne 

 

Zapoznaj się z treścią z podręcznika str.68. Następnie wykonaj w zeszycie ćw. 3,4,6 str. 69,70 

 

Dla uczniów chętnych dodatkowe zadania umieszczone w karcie pracy poniżej w linku: 

https://www.dropbox.com/s/rz4knrb1c9bffzf/karta-pracy-sprawdz-co-jesz.doc?dl=0 

 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=Cn0QSVzA8sg
mailto:kl8jawty@wp.pl
https://www.dropbox.com/s/rz4knrb1c9bffzf/karta-pracy-sprawdz-co-jesz.doc?dl=0
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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Informację zwrotną proszę wysłać do 22.05.2020 do godziny 20:00. 

5 historia Temat: Powtórzenie wiadomości dział VI. 

 

Przygotuj się do pracy klasowej, powtórz koniecznie: 

1. Poczet królów polskich (kto po kim rządził, kto był kiedy koronowany, a kto był księciem); 

2. Daty bitwy pod Cedynią, przyłączenie Milska i Łużyc; 

3. Korzyści z przyjęcia chrześcijaństwa; 

4. Przyczyny i skutki zjazdu gnieźnieńskiego; 

5. Testament Krzywoustego; 

6. Jak wyglądało Państwo pierwszych Piastów? 

 

messenger 

discord 

6 w-f Temat: Doskonalenie cech motorycznych. 

 

NaCoBeZU: 

• rozwijam swoja wytrwałość i pokonywanie trudności podczas ćwiczeń 

• znam ćwiczenia wzmacniające wszystkie partie mięśniowe 

• sam oceniam swoją wytrzymałość 

 

Proszę o wykonanie ćwiczeń korzystając z alfabetu ćwiczeń według słowa - dzisiejszym słowem 

jest Twoje imię.  

https://www.dropbox.com/s/kyyn8z3btyx2kym/Alfabet%20%C4%87wicze%C5%84.pdf?dl=0 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

 

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.dropbox.com/s/kyyn8z3btyx2kym/Alfabet%20%C4%87wicze%C5%84.pdf?dl=0
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl

