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str. 1 

 

kl. V 
 

 

poniedziałek 22 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Jak rozjaśnić obraz świata?  

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wskazać obrazy poetyckie w wierszu Tadeusza Różewicza „ Przepaść”. 

• potrafię interpretować tekst odnosząc się do własnych doświadczeń. 

 

1.  Przeczytaj wiersz „Przepaść” − str. 264 w podręczniku. 

2. Wykonaj w zeszycie polecenie 2, 5 – str. 265 w podręczniku.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

2 matematyka Temat: Litry i mililitry. 

 

NaCoBeZU: 

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

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=5zEcx-_0UDI 

Zapisz w zeszycie 

1 l - jeden litr 

1 ml - jeden mililitr 

 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 
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https://www.youtube.com/watch?v=5zEcx-_0UDI
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     1 dm3 

1 litr   =   1000 ml 

     1000 cm3 

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 i 2 str. 125. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 w-f Temat: Piłka ręczna – gra piłką. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem, jak prawidłowo grać w piłkę ręczną; 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością: 

https://drive.google.com/file/d/1k4A-Cutb6Ejo_fI5RG0UTKMSR3AbfisB/view?usp=sharing 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

4 geografia Temat: Krzyżówki geograficzne – podsumowanie wiadomości. 

 

Wykorzystaj wiadomości zdobyte w ciągu całego roku szkolnego i rozwiąż 2 krzyżówki str. 95 i 96 w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

5 biologia Temat: Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości – Różnorodność roślin.   

 

Wykonaj Sprawdź, czy potrafisz str.101 – 103 w zeszycie ćwiczeń. 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://drive.google.com/file/d/1k4A-Cutb6Ejo_fI5RG0UTKMSR3AbfisB/view?usp=sharing
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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Następnie rozwiąż Quiz: 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-biologii-klasa-5-dzial-5-roznorodnosc-roslin-puls-

zycia 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

6 j.angielski Topic: School year review. – Powtórzenie wiadomości z roku szkolnego. 

 

NaCoBeZU: 

• znam angielskie słówka związane z wakacjami; 

 

Wejdź w podany link i wykonaj zadanie według instrukcji. 

https://wordwall.net/pl/resource/2440127/kleksografia/angielski-wisielec-mi%c5%82ej-zabawy 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

 

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.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-biologii-klasa-5-dzial-5-roznorodnosc-roslin-puls-zycia
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