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kl. V 
 

 

czwartek 30 kwietnia 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 historia Temat: Mieszko I i początki Polski 

 

NaCoBeZU: 

• wiem skąd wzięła się nazwa Polski; 

• potrafię powiedzieć w jakich okolicznościach i dlaczego Polska przyjęła chrzest; 

• znam skutki chrztu Polski; 

 

Na podstawie filmu https://www.youtube.com/watch?v=XOoN4yBQayU oraz podręcznika strony: 

165-168 odpowiedz na pytania: 

1. skąd wzięła się nazwa Polski? 

2. w jakich okolicznościach i dlaczego Polska przyjęła chrzest? 

3. jakie były skutki chrztu Polski? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

discord 

2 matematyka Temat: Pole trójkąta. 

 

NaCoBeZU: 

• umiem narysować wysokości w trójkącie; 

• umiem obliczyć pole trójkąta; 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=XOoN4yBQayU
jawty.szkola@op.pl
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•  

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=VLjOP-KYxZg (do momentu 12:47) 

 

Narysuj w zeszycie trójkąt, zaznacz w nim wysokość i zapisz obok wzór na pole trójkąta. 

Pamiętaj, że a – podstawa, h – wysokość. 

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 i 2 str. 98. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 j.polski Temat: Jakie święto obchodzimy 3 maja? 

 

NaCoBeZU: 

• znam wiersz „ Rocznica”. 

• potrafię określić nastrój panujący w utworze. 

• wiem, w jaki sposób można okazywać miłość do ojczyzny. 

 

1. Obejrzyj filmik   https://www.youtube.com/watch?v=gCpYs73XHQY 

2. Przeczytaj wiersz Stanisława Aleksandrzaka pt: „ Rocznica” ( str. 334 w podręczniku). 

3. Zapisz pytania i odpowiedzi do zeszytu: 

a) Jaki nastrój panuje w wierszu? 

b) W jaki sposób można okazywać miłość do ojczyzny? 

        4.Obejrzyj filmik:    https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A               

        5.Wysłuchaj piosenek o polskich symbolach narodowych: 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

            https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0 

            https://www.youtube.com/watch?v=c9rDchr7Tss 

 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=VLjOP-KYxZg%20
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            https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

4 zaj. z wych. Temat: Czy trudno być patriotą? 

 

Zapoznaj się z prezentacją https://www.youtube.com/watch?v=gCpYs73XHQY 

Pośpiewaj https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo 

Zastanów się czy jesteś patriotą? 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

5 w – f  Temat: Taniec- walc wiedeński. 

NaCoBeZU: 

• rozwijam inwencje twórczą przy muzyce; 

• potrafię zachować się w sytuacji związanej z aktywnością taneczną; 

• doskonalę swoja koordynację ruchową; 

 

Proszę o obejrzenie filmu oraz zapoznanie się z podstawowym krokiem tańca wiedeńskiego. 

https://www.youtube.com/watch?v=HKbFxjVJxt0 

Spróbuj znaleźć chętną osobę i zatańczyć w domu. 

 

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://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo
https://www.youtube.com/watch?v=gCpYs73XHQY
https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo
nauczycielejawty@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=HKbFxjVJxt0
https://www.youtube.com/watch?v=HKbFxjVJxt0
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl

