
Lekcje kl. 5 – 19.06.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. V 
 

 

piątek 19 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.angielski Topic: Extra culture, Poland 2. – Kultura, Polska 2. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem tekst i słownictwo (Polska) 

 

Przeczytaj tekst z podręcznika ze strony 112 i wykonaj zadanie 2,3,4 ze strony 113. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

2 matematyka Temat: Ćwiczymy obliczanie objętości graniastosłupa prostego. 

 

NaCoBeZU: 

• obliczam objętość graniastosłupa przy danych długościach krawędzi; 

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

 

Wykonaj w zeszycie zad. 1 str. 239 z podręcznika. 

a) Pp = 24 cm2 

 H = 8 cm 

 V = ? 

 V = Pp ∙ H 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

mailto:drnprystasz@gmail.com
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 V = 24 cm2 ∙ 8 cm 

 V = ......... cm3 

  

Odp. Objętość graniastosłupa wynosi ................ . 

 

b)  Pp = 3,5 cm2 

 H = 2,5 dm = 25 cm 

 V = ? 

 V = Pp ∙ H 

 V = 3,5 cm2 ∙ 25 cm 

 V = .......... cm3 

 

Odp. Objętość graniastosłupa wynosi ................ . 

 

Jeśli masz ochotę zrób zad.3 str. 124 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 religia Temat: Mój Anioł Stróż. 

 

Spytaj rodziców lub poszukaj w dostępnych Ci źródłach, a następnie zapisz w zeszycie: Jakie są 

zadania Anioła Stróża? 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

4 muzyka Temat: Muzyka na telefonie cz. 3 – rozczytujemy nuty. 

 

NaCoBeZU: 

• znam oprogramowanie do grania na pianinie na telefonie; 

• wiem jak zagrać melodię z elementami bemoli i krzyżyków; 

 

messenger 

discord 

mailto:nauczycielejawty@wp.pl
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Jeśli to możliwe zainstaluj na telefonie ze sklepu play aplikację „Perfect Piano”. Na podstawie zapisu 

nutowego strona 146, obrazu ze strony https://4.bp.blogspot.com/-

BV82YzK8qYs/WYjLVJcU8yI/AAAAAAAAAbI/HzBnriaZZW8AyCaZE1bATWPqhtuzMVMVgCL

cBGAs/s640/Untitled.png oraz podpisanych na poprzedniej lekcji nut spróbuj zagrać kolejne 3 takty ze 

strony 146. Wyślij nagranie. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 22.06.2020 do godziny 20:00. 

5 plastyka Temat: Prezent dla taty. 

 

NaCoBeZU: 

• planuję poszczególne etapy pracy; 

• tworzę pracę na określony temat; 

 

Z okazji Dnia Ojca przygotuj ilustrację, na której przedstawisz siebie i swojego tatę w czasie wspólnej 

wycieczki. Zdjęcie pracy przyślij jako informacje zwrotną. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 23.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

6 j.polski Temat: Jak są powiązane wyrazy w zdaniu? 

      

NaCoBeZU: 

• potrafię rozpoznać podmiot, orzeczenie oraz ich określenia. 

• stosuję w związkach wyrazowych oraz zdaniach poprawne formy gramatyczne wyrazów 

odmiennych. 

 

1.  Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=AQ97OkhjDh0  

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=AQ97OkhjDh0
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2. Wiemy już, że aby rozpoznać, czy wypowiedzenie jest zdaniem, należy sprawdzić, czy zawiera 

orzeczenie, czyli osobową formę czasownika. 

Później znajdujemy podmiot – czyli rzeczownik oznaczający wykonawcę czynności, odpowiadający 

najczęściej na pytanie: Kto? Co? 

Pozostałe wyrazy (określenia) grupujemy wokół podmiotu i orzeczenia i w ten sposób tworzymy 

grupę podmiotu i grupę orzeczenia. 

 

4. Dzisiaj dowiecie się, jakie rodzaje związków tworzą wyrazy w zdaniu. 

5.  Zapisz do zeszytu: 

 Najważniejszymi wyrazami w zdaniu są orzeczenie i podmiot. Są one w zdaniu tak samo ważne. 

    Tworzą związek główny. 

                                                       tata     co robi?   czyta  

 

   Pozostałe wyrazy w zdaniu z podmiotem i orzeczeniem, a także między sobą również tworzą 

   związki wyrazowe. Są to związki poboczne. 

 

  W związkach pobocznych wyróżniamy wyraz nadrzędny (określany) i wyraz podrzędny 

   (określający). 

 

6. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 2 str. 299 w podręczniku. 

 

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). 
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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). 

 


