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Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. V 
 

 

poniedziałek 25 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Dzieje Syzyfa – władcy Koryntu. 

 

NaCoBeZU: 

1. potrafię czytać ze zrozumieniem. 

2. znam wydarzenia przedstawione w micie. 

3. potrafię wyjaśnić znaczenie związków frazeologicznych. 

 

1. Przeczytaj Mit o Syzyfie str. 211 – 213 w podręczniku. 

2. Obejrzyj filmik:  https://www.youtube.com/watch?v=pQTdz4UokMg  

3.  Wypełnij kartę pracy i wpisz lub wklej do zeszytu:                            

Wstaw literę P w kratki obok zdań prawdziwych, a literę F – obok zdań fałszywych. 

 

         Syzyf był synem Zeusa. 

         Syzyf władał Olimpem. 

         Syzyf zachowywał młodość i siły dzięki spożywaniu boskich pokarmów. 

         Syzyf często plotkował.    

         Syzyfa ukarano śmiercią za jego dumę. 

         Syzyf opuścił krainę umarłych pod opieką Hadesa. 

         Syzyf uwięził Hermesa w lochach swojego pałacu. 

 

4. Zapisz w zeszycie wydarzenia przedstawione w micie (w punktach). 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=pQTdz4UokMg
mailto:kl8jawty@wp.pl
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5. Wyjaśnij znaczenie  związku frazeologicznego: syzyfowa praca. Zapoznaj się z nową wiadomością 

na str. 214 w podręczniku. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

2 matematyka Temat: Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. 

 

NaCoBeZU: 

• wykonuję proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych; 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=GuWs5ZO3zfA 

Zapisz w zeszycie i zapamiętaj: 

1) Gdy w mnożeniu lub dzieleniu występuje parzysta ilość minusów, to wynik jest liczbą dodat-

nią. 

np. –2 ∙(–5)∙ (–1) ∙ 2 ∙ (–1) = 20 

 –24 : (–4) = 6 

 

2) Gdy w mnożeniu lub dzieleniu występuje nieparzysta ilość minusów, to wynik jest liczbą 

ujemną. 

 np. –2 ∙ (–5) ∙ (–1) ∙ 2 = –20              

                   24 : (–3) = –8 

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1,2 str. 111. 

Jeśli masz ochotę zrób zad.3, 4,5 str. 111. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

3 w-f Temat: Poznajemy ćwiczenia kształtujące szybkość biegową. 

 

 

messenger 

https://www.youtube.com/watch?v=GuWs5ZO3zfA
jawty.szkola@op.pl
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NaCoBeZU: 

• mam świadomość swoich słabych stron, nad którymi musimy popracować; 

• poznałem znaczenie szybkości w codziennych czynnościach; 

• sam oceniam swoją szybkość; 

• poznałem ćwiczenia kształtuje szybkość biegową; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=19zORwT-YFyCV1HnTGHZGUhOPIimz1Egw 

 

Co można zaliczyć do ćwiczeń kształtujących szybkość? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

nauczyciel.2020@wp.pl 

4 geografia Temat: Krajobraz śródziemnomorski. 

 

NaCoBeZU: 

• wskazuję na mapie obszar występowania krajobrazu śródziemnomorskiego;  

• rozpoznaję rośliny i zwierzęta typowe dla krajobrazu śródziemnomorskiego; 

• potrafię przedstawić główne cechy krajobrazu śródziemnomorskiego; 

• umiem zaprezentować  przykłady budownictwa, sposobów gospodarowania, głównych zajęć 

mieszkańców poznawanego obszaru; 

• rozpoznam poznawane strefy w opisach, na filmach i ilustracjach; 

• potrafię ustalić zależności między położeniem krajobrazu śródziemnomorskiego, warunkami 

klimatycznymi i głównymi cechami krajobrazu; 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=nobp_1JmCdM 

 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 
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Na podstawie filmu i treści z podręcznika str.136 – 139 wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4 str.80 – 81 w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 30.05.2020 do godziny 20:00 

5 biologia Temat: Nagonasienne. 

 

NaCoBeZu 

• znam cechy roślin nagonasiennych;  

• umiem opisać budowę roślin nagonasiennych na przykładzie sosny;  

• rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew nagonasiennych; 

• potrafię wyjaśnić znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka; 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=zNKV0P6rQ50 

 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str.129 – 136 wykonaj ćwiczenia 1,2,3,7,8,9 str.87,89, 90 w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 31.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

6 j.angielski Topic: Be going to (grammar)2. – Zamierzam (gramatyka)2. 

 

NaCoBeZU: 

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

 

Wykonaj zadania 5 i 7 ze strony 97 w ćwiczeniach. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=zNKV0P6rQ50
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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). 

 


