
Kl. V – 04.06.2020 

 

1. Język angielski  

Temat: My English Lab – rozdział 7 (słownictwo oraz gramatyka) 

 

2. Geografia 

Temat: Krajobraz śródziemnomorski 

- charakterystyka krajobrazu, 

- fauna i flora, 

- działalność człowieka 

 

3. Język polski (2h) 

Temat: To już wiemy! – bierze udział w grze– rozróżnia części mowy– odróżnia 

odmienne części mowy od nieodmiennych– rozróżnia części zdania– wskazuje w 

tekście wyrażenia przyimkowe– wskazuje w tekście i nazywa rodzaje liczebników – 

opisuje sytuację przedstawioną na fotosie, stosując nieosobowe formy czasownika 

zakończone na -no lub -to oraz formy stopnia wyższego lub najwyższego 

przymiotnika lub przysłówka– wskazuje przykłady związków współrzędnych i 

związków podrzędnych– określa, jakie części mowy tworzą podane związki 

wyrazowe– pyta o wyrazy określające– układa zdania z podanymi częściami mowy 

we wskazanej funkcji – wskazuje w tekście przykłady zdań bezpodmiotowych oraz 

różnych części zdania– dopasowuje podane liczebniki do zdań w taki sposób, aby 

pełniły w zdaniu wskazaną funkcję Podstawa programowa: II, 1: 1), 2), 3), 4), 7), 8), 

10). 

 

Temat: W jaki sposób należy pisać pozdrowienia? – rozwiązuje krzyżówkę – 

wypowiada się na temat wysyłania i otrzymywania pozdrowień – prezentuje i omawia 

przykładowe pocztówki z pozdrowieniami– redaguje pozdrowienia dla rówieśników z 

klasy / koleżanki / kolegi – adresuje kartkę pocztową – zapisuje informacje adresowe, 

które powinny się znaleźć na kartce pocztowej – podaje przykłady innych form 

otrzymywania i przesyłania pozdrowień– pisze SMS-y– dopasowuje fragmenty 

wiadomości do celu, jaki miał nadawca – skraca teksty wiadomości, tak aby mogły 

być wysłane SMS-em– podkreśla zasady, którymi się kieruje, pisząc wiadomość – 

zapisuje wskazówki dla osoby, która sprawiła komuś przykrość, wysyłając jakąś 



wiadomość, i chce naprawić swój błąd– sprawdza, czy czuje się nękany za pomocą 

SMS-ów  – wyjaśnia, co robi w przypadku otrzymania niechcianego SMS-a– liczy 

wysyłane SMS-y  Podstawa programowa: I, 2: 1); II, 1: 6); 2: 1), 2), 3), 6), 7), 9); 3: 

1), 2), 3), 7); 4: 1), 2); III, 1: 1), 3), 5); 2: 1), 6), 9). 

  

4. WF 

Temat: WF na wesoło – ćwiczenia taneczne w domu 

https://www.youtube.com/watch?v=8yQyZ0-58p4 

 

 

 

 

 

 

 


