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kl. V 
 

 

środa 27 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 w – f Temat: Doskonalimy uderzenie piłeczki z bekhendu. 

 

NaCoBeZU: 

• znam uderzenie piłeczki z bekhendu; 

• poznałem wpływ zabaw z tenisa stołowego na harmonijny rozwój całego organizmu; 

• wykazywałem odpowiednią postawę w zabawach z elementami technicznymi tenisa stołowego;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=11RzIfPhhx574W-2n7nDhR6QvdOa9HGcd 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

2 informatyka Temat:WORD – list z przyszłości cz. 1. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię formatować  tekst w tym: wyjustować, wyśrodkować i wyrównać do boku; 

• wiem jak napisać nagłówek o wyjątkowym wyglądzie; 

• potrafię zawijać tekst; 

 

Na podstawie wiadomości z poprzednich lekcji napisz list z przyszłości. Opisz swoją wizytę w przyszłości. 

Napisz, co tam się działo. Pamiętaj o odpowiedniej edycji. Wykorzystaj do tego narzędzia justowania, 

wyśrodkowania oraz wyróżnienie nagłówka. Pamiętaj o używaniu narzędzia „pokaż wszystko” w razie 

wątpliwości zgłoś problem na lekcji online. 

 

 

messenger 

discord 

 

https://drive.google.com/open?id=11RzIfPhhx574W-2n7nDhR6QvdOa9HGcd
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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Informację zwrotną proszę wysłać do 29.05.2020 do godziny 20:00. 

3 j.angielski Topic: Destinations. – Cele podróży. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem i umiem podać wskazówki jak dotrzeć w różne miejsca; 

• rozumiem tekst; 

 

Otwórz podręcznik na stronie 100. Przepisz do zeszytu i przetłumacz na język polski zwroty z ramki „Phrase 

book”. 

Wykonaj zadania 1 oraz 2 ze strony 100 w podręczniku. (Do zadań nie są potrzebne nagrania) 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

 

4 religia Temat: Eucharystia ucztą miłości. 

 

Posłuchaj pieśni „Jeden chleb co zmienia się w Chrystusa Ciało”. Spróbuj zaśpiewać. 

https://www.youtube.com/watch?v=2g30piOtudE 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

5 j.polski Temat: Wykres zdania pojedynczego. 

 

NaCoBeZU: 

• znam główne części zdania: podmiot i orzeczenie. 

• potrafię podzielić zdanie pojedyncze. 

• wiem, jak sporządzić wykres zdania pojedynczego. 

 

1. Koniecznie obejrzyj filmiki: 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2006.05.2020/drnprystasz@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=2g30piOtudE
mailto:nauczycielejawty@wp.pl
mailto:kl8jawty@wp.pl
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    https://www.youtube.com/watch?v=eI6LDnqMjg0    

   https://www.youtube.com/watch?v=W2UdrrEQfRU  

2. Wykonaj samodzielnie w zeszycie wykres zdania pojedynczego: 

      Dwa małe koty śpią rozkładanej kanapie. 

 

Praca domowa 

Zrób wykres zdania pojedynczego:  Sympatyczny Marek spędzał wolny czas nad morzem. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj proszę zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj). 

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.youtube.com/watch?v=eI6LDnqMjg0
https://www.youtube.com/watch?v=W2UdrrEQfRU

