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Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. V 
 

 

wtorek 23 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 koło 

przyrodnicze 

Temat: Zdrowe odżywianie. 

 

Obejrzyj   film: https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU 

 

Na podstawie filmu ułóż zdrowy jadłospis na cały dzień ( 5 posiłków) z produktów, które lubisz.  

Kto chce sprawdzić swoją wiedzę może wykonać zadanie: 

https://wordwall.net/pl/resource/2055806/zdrowe-od%C5%BCywianie 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 matematyka Temat: Powtórzenie wiadomości. 

 

Pobaw się i poćwicz: 

• https://wordwall.net/pl/resource/2387191/matematyka/bry%c5%82y 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

3 j.polski Temat: Związki wyrazowe – to nie jest trudne. 

  

NaCoBeZU: 

1. potrafię rozpoznać podmiot, orzeczenie oraz ich określenie. 

2. stosuję w związkach wyrazowych oraz zdaniach poprawne formy gramatyczne wyrazów. 

 

1. Przypomnij sobie wiadomości o związkach wyrazowych – informacje znajdziesz na str. 299 − 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU
https://wordwall.net/pl/resource/2055806/zdrowe-od%C5%BCywianie
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
https://wordwall.net/pl/resource/2387191/matematyka/bry%c5%82y
../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2005.05.2020/jawty.szkola@op.pl
mailto:kl8jawty@wp.pl
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300 w podręczniku. 

2. Wykonaj ćwiczenie 7 str. 58 w zeszycie ćwiczeń. 

3. Wejdź:  

https://wordwall.net/pl/resource/1139963/j%c4%99zyk-polski/zwi%c4%85zki-wyraz%c3%b3w-w-

zdaniu  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

4 technika Temat: Artystyczne kolorowanki. 

 

NaCoBeZU: 

• planuję kolejność i czas realizacji zadania; 

• prawidłowo organizuję miejsce pracy; 

• właściwie dobieram narzędzia do pokolorowania papieru;  

 

Proszę wykonać zadanie zgodnie zamieszczoną instrukcją w linku poniżej: 

https://drive.google.com/file/d/1OcUvwVhyqdFDL5o-EbanQirwtoC9jFIQ/view?usp=sharing 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 24.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

5 historia Temat: Monarchia stanowa w Polsce. 

 

NaCoBeZU: 

• znam symbole przynależności do szlachty; 

• wiem ile było stanów; 

• wiem czym była monarchia stanowa; 

 

Przeczytaj temat pt. „Monarchia stanowa” w podręczniku. Następnie wykonaj test ze strony 

 

messenger 

discord 

https://wordwall.net/pl/resource/1139963/język-polski/związki-wyrazów-w-zdaniu
https://wordwall.net/pl/resource/1139963/język-polski/związki-wyrazów-w-zdaniu
https://drive.google.com/file/d/1OcUvwVhyqdFDL5o-EbanQirwtoC9jFIQ/view?usp=sharing
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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https://wordwall.net/pl/resource/2975760/historia/monarchia-stanowa-test 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

6 w-f Temat: Utrwalamy zasady ataku w piłce nożnej. 

 

NaCoBeZU: 

• znam  zasady ataku szybkiego w piłce nożnej; 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

• doskonale technikę gry w piłkę nożna; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/file/d/1ffre1X85SjzdHwX4M-1UFvyGQm8-N_fo/view?usp=sharing 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj 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://wordwall.net/pl/resource/2975760/historia/monarchia-stanowa-test
https://drive.google.com/file/d/1ffre1X85SjzdHwX4M-1UFvyGQm8-N_fo/view?usp=sharing
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl

