
Lekcje kl. 5 – 22.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. V 
 

 

piątek 22 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.angielski Topic: Be going to(grammar). – Zamierzam(gramatyka). 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem i umiem użyć struktury gramatycznej „be going to” 

 

ZAPISZ  W ZESZYCIE 

Be going to - To wyrażenie pozwala przekazać informację o naszych planach na przyszłość. Jeśli 

chcemy powiedzieć, że coś zrobimy i jest to już przemyślana decyzja, to użyjemy ' be going to'. 

Najważniejszą rzeczą jest odmiana czasownika „be” dla każdej osoby. Musimy to zawsze robić kiedy 

tworzymy zdania.  

Dla przypomnienia odmiana „be” dla każdego zaimka osobowego: 

I am 

You/We/You/They are 

He/She/It is 

PRZYKŁADY ZDAŃ Z KONSTRUKCJĄ „BE GOING TO” 

 

He is going to buy new bike. – On zamierza kupić nowy rower. 

He isn’t going to buy new bike. – On nie zamierza kupować nowego roweru. 

Is he going to buy new bike? – Czy on zamierza kupić nowy rower? 

Yes, he is. – Tak, zamierza. 

No, he isn’t. Nie, nie zamierza. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

mailto:drnprystasz@gmail.com
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Ex.7 page 99 

Napisz w zeszycie pełnymi zdaniami co zamierzają zrobić osoby na obrazkach korzystając z 

konstrukcji „be going to”. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

2 matematyka Temat: Ćwiczenia w odejmowaniu liczb całkowitych. 

 

NaCoBeZU: 

• wykonuję proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych; 

Dzisiaj poćwiczymy odejmowanie liczb całkowitych. 

Wykonaj w zeszycie zad. 2,3 str. 216 z podręcznika oraz dowolne zadanie z zeszytu ćwiczeń str.110.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

3 religia Temat: Moja rodzina. 

 

Wiesz, że rodzice Cię kochają i należy Ich szanować. Napisz dlaczego rodzice zasługują na szacunek i 

miłość? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 24.05.2020 do godziny 20:00 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

4 muzyka Temat:O rodzinie w rytmie Rock and rolla cz. 2. 

 

NaCoBeZU: 

 

messenger 

discord 

../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2026.03.2020/jawty.szkola@op.pl
mailto:nauczycielejawty@wp.pl
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• znam pojęcia Rock and Roll; 

• wiem z jakiego nurtu wywodzi się ta muzyka; 

• wiem czym był Big beat; 

 

Na podstawie książki str. 144 – 145 odpowiedz na pytania: 

1. Czym jest rock and roll i big beat? 

2. Z jakiego gatunku muzycznego się wywodzi? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 23.05.2020 do godziny 20:00. 

5 plastyka Temat: : Kartka  dla mamy. 

 

NaCoBeZU: 

• stosuję  w praktyce elementy plastyczne: linia, plama, barwa, kształt;  

• wykorzystuję techniki rysunkowe, malarskie i mieszane; 

 

Wykonaj kartę, którą podarujesz swojej mamie z okazji jej święta. Wykorzystaj kolorowy papier, 

tkaninę i inne dostępne materiały. Kartę wykonaj wg własnego pomysłu.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 25.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

6 j.polski Temat: Przypominamy wiadomości o grupie podmiotu i grupie orzeczenia. 

 

NaCoBeZU: 

• odróżniam zdanie pojedyncze rozwinięte od nierozwiniętego. 

• potrafię wyróżnić grupę podmiotu i grupę orzeczenia. 

• sporządzam wykres zdania pojedynczego . 

 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

mailto:kl8jawty@wp.pl
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1. Koniecznie obejrzyj filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=XehevUL7ddY 

2. Grupę podmiotu i grupę orzeczenia poznaliście w klasie 4. Przypomnienie znajdziesz na str. 

217-219 w podręczniku. 

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie : 

Uzupełnij wykresy zdań pojedynczych rozwiniętych. Wpisz brakujące określenia oraz pytania. 

Następnie zapisz uzupełnione zdanie 

 

                dziewczynka      zaśpiewała 

 

 

 

 

 

 

     _________________________________________________________________________ 

 

 

 

                       wyścig         zakończył się 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

co robiła? 

kto? 

co? jak? 
___ ___ 

__________ __________ __________ __________ 

co? 
czym? kogo? który? 

__________ __________ __________ __________ 

_____ 

jaki? 

https://www.youtube.com/watch?v=XehevUL7ddY
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4. Wykonaj ćwiczenie 3 str. 43w zeszycie ćwiczeń. 

 Zadanie dla chętnych:   Ćwiczenie 9 str. 45  w zeszycie ćwiczeń. 

 

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). 

 


