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kl. V 
 

 

środa 20 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 w – f Temat: Zdrowie i jego pozytywne czynniki: „Jak się nawadniać?” 

 

NaCoBeZU: 

• dbam o zdrowie; 

• znam pozytywne czynniki dla organizmu; 

• rozwijam inwencje własna w doborze ćwiczeń ogólnorozwojowych; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : https://tiny.pl/777cx  

 

Zapisz w zeszycie: Jakie są  prawidłowe zasady nawadniania organizmu? 

 

Wykonaj ćwiczenia: 

https://wordwall.net/pl/resource/1080802/aktywnie-w-domu 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

2 informatyka Temat: Animatron. Tworzymy opowieść cz.3. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem jak dodać nową scenę; 

• potrafię wybierać wejścia i rodzaje przejść między scenami; 

 

 

messenger 

discord 

 

https://tiny.pl/777cx
https://wordwall.net/pl/resource/1080802/aktywnie-w-domu
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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Do wykonania tej lekcji będzie Ci potrzeba przeglądarka (Edge i explorer nie zadziała). Na podstawie filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=oJCGAgVGBSg i poprzedniej lekcji kontynuuj lub stwórz nową 

animację. Dodaj dowolne tło, postać oraz tekst. Spróbuj użyć kilka postaci, ich różnych zachowań (bieganie, 

śmianie się) w zależności od sytuacji. Pamiętaj o odpowiednim doborze trwania każdego tekstu i animacji, 

żeby wszystko było czytelne. Cała animacja nie ma limitu czasowego. Wykorzystaj wszystkie narzędzia dla 

stworzenia jak najlepszej historii. Będziesz miał na to jeszcze 2 lekcji 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 22.05.2020 do godziny 20:00. 

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

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem słowa (rzeczy do robienia na wakacjach) 

• rozumiem tekst 

 

 W ramach utrwalenia słownictwa wykonaj zadania 1,2,3 z ćwiczeń na stronie 96. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

 

4 religia Temat: Rodzina jest wspólnotą. 

 

Zastanów się co możesz poprawić w swoich relacjach z rodzicami.  

 

nauczycielejawty@wp.pl 

5 j.polski Temat: Smutek jesieni – uczucia matki po stracie córki. 

 

NaCoBeZU: 

• znam  historię Demeter i Persefony. 

• potrafię  nazwać uczucia po stracie ukochanej osoby. 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=oJCGAgVGBSg
../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2006.05.2020/drnprystasz@gmail.com
mailto:nauczycielejawty@wp.pl
mailto:kl8jawty@wp.pl
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• wiem, jak mit tłumaczy następowanie po sobie pór roku. 

 

1. Przypomnij sobie Mit o Demeter i Persefonie ze str. 208 – 210 w podręczniku. 

2. Odpowiedz na pytania w zeszycie: 

a) Gdzie zniknęła Persefona? 

b) Co stało się na ziemi, kiedy bogini urodzaju wpadła w rozpacz? 

c) Co wymyślił Hades, aby Persefona musiała do niego wracać co roku na trzy miesiące? 

d) Jak Demeter okazywała swoją radość, kiedy odzyskiwała córkę, a co się działo, kiedy musiała się 

z nią żegnać? 

 

Zadanie dla chętnych: Wymyśl własne wyjaśnienie zmian pór roku. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj proszę zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj). 

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). 


