
Lekcje kl. 5 – 21.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. V 
 

 

czwartek 21 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 historia Temat: Praca klasowa dział VI. 

 

 

messenger 

discord 

2 matematyka Temat: Odejmowanie liczb całkowitych. 

 

NaCoBeZU: 

• wykonuję proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych; 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=VoW0xj0JXvg  

(skup się na fragmencie: 4:19 – 7:43 – jeśli chcesz, możesz obejrzeć cały materiał) 

 

Zapisz w zeszycie: 

2 – 5 = 2 + (– 5) = – 3               

4 – (– 5) = 4 + 5 = 9  

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 i 2 str. 109. 

Jeśli masz ochotę wykonaj zad.3 str.109. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=VoW0xj0JXvg
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Lekcje kl. 5 – 21.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 2 

 

3 j.polski Temat: Krótko i zwięźle lub dłużej i ciekawiej. 

 

NaCoBeZU: 

• znam główne części zdania. 

• rozpoznaję zdanie pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte. 

 

1. Obejrzyj filmik:   https://www.youtube.com/watch?v=4OBcvTM0_N0 

2. Przypomnij sobie informację o głównych częściach zdania: podmiocie i orzeczeniu. 

W tym celu wykonaj w zeszycie ćwiczenie. 

Podkreśl jedną linią podmiot a dwiema orzeczenie: 

Deszcz pada. 

Rzeka płynie. 

Słońce świeci. 

Kot śpi. 

3. W klasie 4 dzieliliśmy zdanie pojedyncze na : nierozwinięte i rozwinięte. 

Jeżeli nie pamiętasz skorzystaj z informacji, które znajdują się na str. 217  

w podręczniku. 

4. Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 str.42 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Zadania dla chętnych:    Ćwiczenie 4, 5 str. 43 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

4 zaj. z wych. Temat: Dzień Matki – święto Mojej Mamy. 

 

Wiesz, że to święto obchodzone jest w Polsce 26 maja jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. 

Pamiętaj: złóż swojej mamie życzenia i spróbuj coś wyjątkowego dla Niej zrobić.  

 

nauczycielejawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=4OBcvTM0_N0
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Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 3 

 

5 w – f  Temat: Zmagania lekkoatletyczne – poznajemy konkurencje. 

 

NaCoBeZU: 

• znam konkurencje lekkoatletyczne 

• znam znaczenie orientacji przestrzennej dla zdrowia 

• znam zasób ćwiczeń kształtujących skoczność i szybkość 

• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://www.dropbox.com/s/7du4vntgnysrml3/Zmagania_lekkoatletyczne-

_poznajemy_konkurencje.rtf?dl=0 

 

Napisz w zeszycie:  

Gdybyś miał możliwość to jaką dyscyplinę lekkoatletyczną wybrałbyś w swojej karierze i dlaczego 

akurat taką? 

 

Wykonaj ćwiczenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=tRfdknaK7Kw&feature=youtu.be 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 24.05.2020 do godziny 20:00 

 

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/7du4vntgnysrml3/Zmagania_lekkoatletyczne-_poznajemy_konkurencje.rtf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7du4vntgnysrml3/Zmagania_lekkoatletyczne-_poznajemy_konkurencje.rtf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=tRfdknaK7Kw&feature=youtu.be
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