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str. 1 

 

kl. V 
 

 

wtorek 26 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 koło 

przyrodnicze 

Temat: Przyczyny niszczenia lasów i sposoby jak go można uratować.  

 

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

 

Następnie postaraj się wykonać plakat (rysunek) ukazujący przyczyny niszczenia lasów i sposoby 

jak go można uratować. 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

2 matematyka Temat: Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu liczb całkowitych. 

 

NaCoBeZU: 

• wykonuję proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych; 

Dzisiaj poćwiczymy mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. 

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 7,8,9 str. 112. 

Jeśli masz ochotę zrób zad.6,10 str. 112. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

3 j.polski Temat: Daremny trud Syzyfa – o karze za zuchwałość. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem, kim jest Syzyf. 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=wMzlt_v_aTU
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
../../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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• potrafię ocenić postępowanie Syzyfa. 

 

1. Przypomnij sobie Mit o Syzyfie str. 211 – 213 w podręczniku. 

2. Wykonaj w zeszycie zadanie. Możesz przerysować lub wkleić. 

Uzupełnij tabelę przykładami zachowań Syzyfa oraz nazwami cech, o których świadczy jego    

postępowanie.  

 

Przykład postępowania Syzyfa Nazwy cech 

 sympatyczny, miły, towarzyski 

 

Lubił chwalić się swoją przyjaźnią z 

bogami. 

 

 gadatliwy, skory do plotek 

 

Wykradał pokarm bogów i częstował 

nim swoich gości. 

 

 sprytny, przebiegły 

 

Nakazał żonie, by nie wyprawiała 

mu pogrzebu, za co mieszkańcy 

Koryntu ją potępili. 
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 kłamliwy, fałszywy 

 

 

3.  Zapisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: 

    Jaką karę otrzymał władca Koryntu od bogów za drugim razem?  

    Czy była ona, Twoim zdaniem, odpowiednia do jego winy?  Uzasadnij swoje zdanie. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

4 technika Temat: Jak przygotować zdrowy posiłek? 

 

NACOBEZU: 

• znam zasady bezpieczeństwa sanitarnego 

• potrafię wymienić sposoby konserwacji żywności 

• znam etapy wstępnej obróbki żywności 

 

Proszę zapoznaj się z tekstem „Zanim produkty trafią do garnka...”, „Pod działaniem wysokiej tem-

peratury” i materiałem ilustracyjnym ze str. 71 – 72 w podręczniku.  

Następnie w zeszycie pisemnie odpowiedz na pytanie:  

Co to jest żywność przetworzona i nieprzetworzona – podać po jednym przykładzie.  

 

Wykonaj ćwiczenie 2 str. 72 według poniższego schematu: 

suszenie – odparowanie wody – np. grzyby 

gotowanie – …………………….. – np. …………. 

Proszę zapoznać się z treścią  „Na czym polega konserwowanie żywności?”, „W zdrowym ciele 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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zdrowy duch”  podręcznik str.72 – 73.  

Zadanie dla chętnych: Wyjaśnij, jak aktywność ruchowa wpływa na zdrowie? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 29.05.2020 do godziny 20:00. 

5 historia Temat: Rozbicie dzielnicowe. 

 

NaCoBeZU: 

• znam pojęcie rozbicie dzielnicowe; 

• rozumiem zasadę senioratu; 

• znam konsekwencje sprowadzenia do Polski krzyżaków;  

 

Na podstawie podręcznika str. 192-197 wykonaj polecenia w zeszycie: 

1. Wyjaśnij pojęcie rozbicie dzielnicowe 

2. Napisz jak rozumiesz zasadę senioratu 

3. Opisz konsekwencję sprowadzenia do Polski krzyżaków.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 29.05.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

6 w-f Temat: Tenis stołowy – utrwalenie techniki uderzeń piłeczki, poprawa techniki. 

 

NACOBEZU: 

• utrwaliłem technikę uderzeń piłeczki; 

• rozwijam pozytywną postawę do ćwiczeń ruchowych; 

• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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https://drive.google.com/open?id=1jk6e0fsnjUJrVsoz_2Gn2GJiLdZawv-n 

 

Wymień znane Ci podstawowe rodzaje uderzeń. 

 

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). 

https://drive.google.com/open?id=1jk6e0fsnjUJrVsoz_2Gn2GJiLdZawv-n

