
Lekcje kl. 5 – 29.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. V 
 

 

piątek 29 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

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

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem i umiem podać wskazówki jak dotrzeć w różne miejsca 

• rozumiem tekst 

 

Wykonaj zad. 1, 2 z ćwiczeń ze strony 98 oraz zadanie 6 ze strony 99. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

2 matematyka Temat: Prostopadłościany i sześciany. 

 

NaCoBeZU: 

• wskazuję wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i uzasadniam swój wybór; 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=5h9CyxzieDk 

Zapisz w zeszycie: 

1) Prostopadłościan – to figura przestrzenna, której wszystkie ściany są prostokątami 

 

 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

mailto:drnprystasz@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=5h9CyxzieDk
../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2026.03.2020/jawty.szkola@op.pl
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krawędź (12szt.) 

 

      ściana (6szt.) 

 

      wierzchołek (8szt.) 

  

Przykłady  prostopadłościanów: kartonik od mleka, komoda, kostka masła. 

 

2) Sześcian – to figura przestrzenna, której wszystkie ściany są kwadratami 

 

 

 

 

 Przykłady  sześcianów: kostka Rubika, kostka do gry. 

Zapamiętaj: Każdy sześcian jest prostopadłościanem. 

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń dwa dowolne zadania na str. 113. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 religia Temat: Pamiątka Ostatniej Wieczerzy. 

 

Wiesz, że Msza Święta jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy Pana Jezusa z apostołami.  

Napisz o czym powinien pamiętać i jak się zachowywać uczeń Jezusa uczestniczący w Eucharystii? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 30.05.2020 do godziny 20:00 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

mailto:nauczycielejawty@wp.pl
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4 muzyka Temat: Muzyka na telefonie cz. 1 – rozczytujemy nuty. 

 

NaCoBeZU: 

• umiem rozczytać i podpisać nuty; 

• wiem jak zagrać melodię z elementami bemoli i krzyżyków; 

 

Na podstawie zapisu nutowego strona 146 oraz obrazu ze strony https://4.bp.blogspot.com/-

BV82YzK8qYs/WYjLVJcU8yI/AAAAAAAAAbI/HzBnriaZZW8AyCaZE1bATWPqhtuzMVMVgCL

cBGAs/s640/Untitled.png podpisz nuty, które znajdziesz w pierwszych 3 taktach str. 146 – spróbuj 

uwzględnić obecne tam bemole (które obniżają dźwięk o połowę). Pracę będziesz kontynuował na 

kolejnej lekcji. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 30.05.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

5 plastyka Temat: : Kompozycja rytmiczna. 

 

NaCoBeZU: 

• wskazuję układy rytmiczne w najbliższym otoczeniu; 

• rozpoznaję kompozycję rytmiczną w dziele sztuki; 

• wyjaśniam czym charakteryzuje się kompozycja rytmiczna; 

 

Przeczytaj tekst w podręczniku na str.60. Wykonaj ćw. 2 str. 62. W wykonaniu pracy pomoże Ci film 

zamieszczony w poniższym linku 

https://www.youtube.com/watch?v=XDghbViYf-A 

Wykonaną pracę i przyślij jako informację zwrotną.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 04.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

https://4.bp.blogspot.com/-BV82YzK8qYs/WYjLVJcU8yI/AAAAAAAAAbI/HzBnriaZZW8AyCaZE1bATWPqhtuzMVMVgCLcBGAs/s640/Untitled.png
https://4.bp.blogspot.com/-BV82YzK8qYs/WYjLVJcU8yI/AAAAAAAAAbI/HzBnriaZZW8AyCaZE1bATWPqhtuzMVMVgCLcBGAs/s640/Untitled.png
https://4.bp.blogspot.com/-BV82YzK8qYs/WYjLVJcU8yI/AAAAAAAAAbI/HzBnriaZZW8AyCaZE1bATWPqhtuzMVMVgCLcBGAs/s640/Untitled.png
https://www.youtube.com/watch?v=XDghbViYf-A
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6 j.polski Temat: Mitologiczny superbohater – Mit o Heraklesie. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię czytać ze zrozumienie. 

• korzystam z różnych źródeł informacji. 

• potrafię rozwiązywać testy online. 

 

1. Obejrzyj filmiki: 

   https://www.youtube.com/watch?v=6EqPjoJu47E  

   https://www.youtube.com/watch?v=-KTgYnkVOx8  

2.  Przeczytaj Mit o Heraklesie na str. 222 – 224 w podręczniku. 

3.  Zapamiętaj! 

W starożytności dominowały dwie kultury: grecka i rzymska. W związku z tym funkcjonują dwie  

wersje mitologii, stąd grecki Herakles w mitach rzymskich określany był mianem Herkulesa. 

4.  Rozwiąż test: 

      https://wordwall.net/pl/resource/450052/polski/mit-o-herkulesie  

   

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

kl8jawty@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://www.youtube.com/watch?v=6EqPjoJu47E
https://www.youtube.com/watch?v=-KTgYnkVOx8
https://wordwall.net/pl/resource/450052/polski/mit-o-herkulesie
mailto:kl8jawty@wp.pl

