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str. 1 

 

kl. V 
 

 

czwartek 28 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 historia Temat: Zjednoczenie Polski. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem czym było rozbicie dzielnicowe; 

• znam sukcesy Łokietka; 

• znam datę i miejsce koronacji Łokietka; 

• wiem jak potoczyła się bitwa z krzyżakami w XIV wieku; 

 

Na podstawie podręcznika str. 198-201 napisz: 

1. Czym było rozbicie dzielnicowe? 

2. Sukcesy Łokietka; 

3. W którym roku i gdzie koronowano Łokietka? 

4. Jak potoczył się konflikt z krzyżakami; 

 

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

 

messenger 

discord 

2 matematyka Temat: Ćwiczymy działania na liczbach całkowitych. 

 

NaCoBeZU: 

• wykonuję proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych; 

Umiesz już dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby całkowite. Zatem proponuję Ci sprawdź się 
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– wykonaj w zeszycie zad. 1 str. 213, zad. 1 str. 216,zad. 1 str. 220. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 j.polski Temat: Rodzaje podmiotów. 

 

NaCoBeZU: 

• znam główne części zdania: podmiot i orzeczenie. 

• potrafię wymienić rodzaje podmiotów.  

• potrafię rozwiązywać ćwiczenia gramatyczne. 

 

1. Koniecznie obejrzyj filmik: 

    https://www.youtube.com/watch?v=_DUycWhC3_E  

    https://www.youtube.com/watch?v=TsrBfkD3ZNQ  

2. Zapisz w zeszycie: 

   Rodzajów podmiotów:  

 • gramatyczny – czyli taki, który występuje w mianowniku;  

 • domyślny – to taki, którego domyślamy się na podstawie końcówki orzeczenia lub z  

kontekstu  wcześniejszego zdania;  

 • logiczny – czyli taki, który przyjmuje formę dopełniacza, stąd inaczej określany jest 

podmiotem  w dopełniaczu; 

 • szeregowy – składający się z co najmniej dwóch elementów;  

 • towarzyszący – jest to podmiot składający się z dwóch wyrazów połączonych za pomocą  

spójnika „z”.  

3. Wejdź na: 

https://epodreczniki.pl/a/bez-klopotu-rozpoznasz-typy-podmiotow/D1Gv0isE5   

https://epodreczniki.pl/a/bez-klopotu-rozpoznasz-typy-podmiotow/D1Gv0isE5 

https://epodreczniki.pl/a/bez-klopotu-rozpoznasz-typy-podmiotow/D1Gv0isE5  
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Rozwiąż zadania tylko te, które potrafisz. Nie przepisuj do zeszytu, nie drukuj. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

4 zaj. z wych. Temat: Jak dobierać sobie towarzystwo i kolegów? 

 

Obejrzyj materiał https://www.youtube.com/watch?v=tmOb80Z7LsU 

Pomyśl na co zwracać uwagę przy doborze przyjaciół. 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

5 w – f  Temat: Elementy techniczne piłki nożnej – doskonalenie podania. 

 

NaCoBeZU: 

• poznałem jaki wpływ mają gry i zabawy na rozwijanie zdolności motorycznych (niezbędnych 

w piłce nożnej); 

• przeżywam radość i satysfakcję ze stopnia opanowania umiejętności  ruchowych;  

• znam zasady kulturalnego uczestnictwa i kibicowania w czasie gry szkolnej oraz gry  właści-

wej; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1tG7eUu6OoJTyzoueGVOYzga0-J0Xnhuw 

 

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