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kl. V 
 

 

czwartek 25 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 historia Temat: Podsumowanie klasy V 

 

NaCoBeZU: 

• znam plemiona zamieszkujące państwa Piastów; 

• znam postaci Cyryla i Metodego; 

• wiem czym było podgrodzie; 

• znam nazwę pierwszej dynastii w Polsce; 

• wiem kim był junior; 

 

Przeczytaj notatki, które sumienie prowadziłeś przez cały rok szkolny. Następnie wejdź na stronę 

https://wordwall.net/pl/resource/1972663/historia/powt%c3%b3rzenie-klasa-v-aga i spróbuj rozwiązać 

quiz. Na ile pytań udało Ci się odpowiedzieć? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

2 matematyka Temat: Utrwalamy zagadnienia matematyczne. 

 

Pobaw się i poćwicz: 

• https://wordwall.net/pl/resource/678821/matematyka/podstawowe-figury-geometryczne-

k%c4%85ty-przyleg%c5%82e-i-k%c4%85ty 

• https://wordwall.net/pl/resource/1030464/matematyka/jaka-cz%c4%99%c5%9b%c4%87-

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 
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ca%c5%82o%c5%9bci-jaki-u%c5%82amek-sortuj 

• https://wordwall.net/pl/resource/496022/matematyka/dodawanie-i-odejmowanie-liczb-

ca%c5%82kowitych 

 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 j.polski Temat: Z ortografią za pan brat! 

 

Pobaw się i poćwicz: 

• https://samequizy.pl/test-z-ortografii/  

• https://wordwall.net/pl/resource/1135700/terapia-pedagogiczna/%c4%87wiczenia-literackie-

j%c4%99zykowe  

• https://wordwall.net/pl/resource/1130153/polski/%c4%87wiczenia-ortograficzne-rz-czy-

%c5%bc  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

Uczniowie klasy V 

Bardzo proszę podczas wakacji przeczytać jedną lekturę: 

„Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych ludzi” – Rafał Kosik 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

4 zaj. z wych. Temat: To już ostatni dzień w tym roku szkolnym. Bezpieczne wakacje. 

 

Pomyśl, gdzie chciałbyś wypoczywać w wakacje. Zapoznaj się z artykułem http://tarnowskie-

gory.slaska.policja.gov.pl/k26/bezpieczenstwo/jak-unikac-zagrozen/bezpieczne-wakacje/65020,Jak-

spedzic-bezpiecznie-wakacje-porady.html 

 

 

nauczycielejawty@wp.pl 
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Sprawdź swoją wiedzę: https://wordwall.net/pl/resource/542545/bezpieczne-wakacje 

 

Pamiętaj: Twoje zdrowie jest najważniejsze.  

5 w – f  Temat: Utrwalamy wiadomości z zakresu zdolności motorycznych organizmu. 

 

NaCoBeZU: 

• zwiększyłem poziomu zdolności motorycznych i funkcjonowania organizmu; 

• wiem jak zmniejszyć podatność na zmęczenie fizyczne i psychiczne (koncentracja); 

• potrafię zapobiegać negatywnym skutkom stosowania jednostronnych obciążeń specjalistycz-

nych; 

 

Zapoznaj się z materiałem: 

https://drive.google.com/file/d/1bcHNN8B8hqGUY-BEZsuirSrUCkMIIb9d/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/542545/bezpieczne-wakacje
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