Klasa V

(22.06 - 26.06)
22.06.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: To już wiemy i potrafimy.
Przeczytaj uważnie krótki tekst pt. Spotkanie i wykonaj polecenia zawarte w ćw 1, 2, ,4, 6, 7,
8, 10,12, podręcznik, s. 383- 386.

MATEMATYKA
Temat: Prostopadłościany i sześciany
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=QPhLDw3hyxQ
Niebieskie ćwiczenia
ćw. 1,2 s. 65

JĘZYK NIEMIECKI
Zadanie do wykonania:
1. Otwórz podręcznik na str 72. Przeczytaj dialog na głos.Przetłumacz w zeszycie słowa
których nie rozumiesz. Słowniczek w podręczniku str 85 i 86.
2. Wykonaj ćwiczenie 26 str. 47 w zeszycie ćwiczeń.
3. Zajęcia online 23.06. godz. 10.00 ;))))
4. Kulturoznawstwo: Ferien in Deutschland
Dla chętnych: Wejdź na stronę:
https://youtu.be/9u_4qNnNi7E
Znajdziesz tam słownictwo i miejsca, które warto zobaczyć w Niemczech.

TECHNIKA
Temat: Konserwacja odzieży. Jak czytać metki?
Aby wyroby z tkanin i dzianin nie traciły nic ze swego wyglądu i jak najdłużej nadawały się do
użycia, należy dbać o ich odpowiednią konserwację. Informację na ten temat zawiera metka,
na której są przedstawione warunki konserwacji wyrobu.
Dziś w ramach lekcji przeczytajcie oznaczenia i zapamiętajcie je dla własnych potrzeb. Jeśli
ktoś wykonał poprzednie zadanie , czyli serwetkę , która miała być prezentem na Dzień Ojca
( mam nadzieję , że pamiętacie , że dziś jest ten dzień), wyślijcie zdjęcie. Jestem ciekawa , ile
osób zrobiło i jak sobie poradziliście.

…………………………………………………………..
23.06.2020

MATEMATYKA
Temat: Pole powierzchni prostopadłościanu
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=TDaAt1_hc6c&t=268s
ćw. 1,2,3 s. 71

HISTORIA
Najważniejsze daty poznane w klasie 5
A. Przed naszą erą:


2,5 mln lat temu – początek paleolitu



3500 lat p.n.e. narodziny cywilizacji w Mezopotamii



3100 lat p.n.e. połączenie Górnego i Dolnego Egiptu



2400 lat p.n.e. powstanie cywilizacji doliny Indusu



XVIII p.n.e. powstanie pierwszego państwa w Chinach



XVIII p.n.e. kodeks Hammurabiego



XI-X p.n.e. panowanie Dawida i Salomona w Izraelu



VIII p.n.e. powstanie greckich państw-miast polis



776r.p.n.e. pierwsze igrzyska olimpijskie



753r. p.n.e. założenie Rzymu



509r.p.n.e. powstanie republiki rzymskiej



V p.n.e. demokracja ateńska



I p.n.e. upadek republiki



30r.p.n.e. powstanie Cesarstwa Rzymskiego

B. Nasza era


I n.e. powstanie chrześcijaństwa



313r. edykt mediolański – wolność religijna



476r. upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego



622r. powstanie islamu



VII-X powstanie państw słowiańskich w Europie



800r. koronacja cesarska Karola wielkiego



843r. traktat w Verdun – podział monarchii karolińskiej



962r. koronacja cesarska Ottona I



966r. chrzest Polski



997r. śmierć biskupa Wojciecha



1000r. zjazd gnieźnieński



1025r. koronacja Bolesława Chrobrego



1076r. koronacja Bolesława Śmiałego



1079r. śmierć biskupa Stanisława



1055r. schizma wschodnia: podział Kościoła na wschodni i zachodni



1077r. ukorzenie się Henryka IV przed papieżem w Kanossie



1096r. pierwsza krucjata



1099r. powstanie Królestwa jerozolimskiego



1122r. konkordat Wormacki



1138r. śmierć Bolesława krzywoustego i rozbicie dzielnicowe



1226r. Konrad Mazowiecki sprowadza Krzyżaków do Polski



1241r. najazd mongolski na Polskę



1291r. upadek Akki ostatniej twierdzy krzyżowców



1295r. Przemysław II królem polski



1300r. Wacław II królem Polski



1320r. koronacja Władysława Łokietka



1343r. pokój wieczysty w Kaliszu



1364r. założenie akademii Krakowskiej



1384r. Jadwiga królem Polski



1385r. unia w Krewie



1410r. bitwa pod Grunwaldem



1411r. pierwszy pokój w Toruniu z Krzyżakami



1444r. bitwa pod Warną



1454r.-1466r. wojna trzynastoletnia



1466r. drugi pokój w Toruniu z Krzyżakami



1505r. konstytucja nihil novi

BIOLOGIA
Dziś jako podsumowanie zajęć z biologii , proponuję rozwiązanie quizu na Eduello . Tytuł
,,Rozpoznawanie roślin okrytonasiennych” oraz ,,Rozmnażanie roślin okrytonasiennych”.
Zróbcie to , aby sprawdzić, w jakim stopniu opanowaliście ostatni dział. Będzie to też
dodatkowa powtórka.
Dla chętnych polecam film przyrodniczy ,,Niesamowity świat chrząszczy”
https://www.youtube.com/watch?v=h70AxbPMo8E

KATECHEZA
Witam serdecznie
Dzisiaj chciałbym zaprosić was do ostatniej katechezy nt:

Świętość - zadanie dla każdego z nas. Chciałbym was poprosić abyście po oglądnięciu tego
odcinka poszukali informacji na temat swojego świętego patrona lub odnaleźli te informacji w
waszym zeszycie, bo kiedyś była mowa o tym przy okazji tematu o uroczystości wszystkich
świętych.
To tyle. Zapraszam do oglądnięcia odcinka. Zadania zdalnego brak.

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

………………………………………………………
24.06.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Sprawdzam siebie- samodzielna praca z tekstem.
1. Przeczytaj tekst zamieszczony w podręczniku na s.386-387.
2. Wykonaj ćw. 1, 2,5,7,8,9,13,15, s. 388-390.
3. Pozostałe ćw. są dla chętnych.

MATEMATYKA
Temat: Objętość figury. Jednostki objętości
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=XIvX_MEqI1g
ćw. 1,2,3 s. 73

W-F
22.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Zdolności motoryczne – szybkość i zwinność”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Szybkość
Zdolność wykonania ruchu w możliwie jak najkrótszym czasie
- 3 składowe: czas reakcji + czas ruchu prostego + częstotliwość ruchów
Metody kształtowania szybkości:
☻ metoda powtórzeniowa
☻ metoda submaksymalnych powtórzeń
2) Zwinność
Precyzyjne i szybkie wykonanie złożonych pod względem koordynacyjnym aktów
ruchowych, szybkiego przestawiania się z jednych ściśle skoordynowanych ruchów na inne
Przykład:
☻ tor przeszkód
☻ wejście na krzesło i przejście pod nim
☻ szybkie wstanie po upadku
3) 45 minut dowolnej aktywności ruchowej

☺

24.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Organizujemy i bezpiecznie przeprowadzamy ćwiczenia i zabawy w terenie”

UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Przez 45 minut ćwicz, baw się i graj według własnego pomysłu na świeżym powietrzu.

25.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Bezpieczne spędzanie czasu wolnego podczas wakacji”
Drodzy uczniowie!!!
Rok szkolny dobiega końca a już za chwilę rozpoczniecie zasłużone wakacje.
Chciałbym Wam bardzo gorąco podziękować za wykonaną pracę, zaangażowanie i włożony
ogromny wysiłek podczas kończącego się roku szkolnego. Tym bardziej jestem pełen
uznania, gdyż od kilku miesięcy musieliśmy pracować w zupełnie nowych warunkach
w dobie szerzącej się pandemii.
Lekcja wychowania fizycznego to przede wszystkim aktywnie spędzony czas na sali
gimnastycznej lub boisku szkolnym. Wierzę jednak głęboko, że nabyta przez Was również
wiedza teoretyczna przyda się w dalszej edukacji szkolnej i w życiu codziennym.
Podczas wakacji pamiętajcie o zachowaniu BEZPIECZEŃSTWA!!!, abyście cali i zdrowi
wrócili we wrześniu do szkoły.
Dobrego wypoczynku i do zobaczenia.
Ze sportowym pozdrowieniem nauczyciel wychowania fizycznego Grzegorz Jakosz!!!

……………………………………………………..
25.06.2020

JĘZYK ANGIELSKI
Temat (Topic): Summer
Zadania do wykonania dla chętnych:)
1. Słownictwo - wakacje. Słuchaj i powtarzaj:
https://youtu.be/ZSf3qjXSc4g
https://youtu.be/V_BnhRJmxtA
2.

Lekcja online czwartek 25.06.2020 godz.10.00 See you:)))))

MATEMATYKA
Temat: Objętość prostopadłościanu
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=Foe58Vp7S9A&t=27s
ćw. 1,2,3, s. 75

INFORMATYKA
Dziś spróbuj swoich sił w pisaniu na klawiaturze. Kliknij na link i wykonaj test, który jest
świetnym sposobem na trenowanie szybkości pisania. Po treningach możesz opanować
pisanie bezwzrokowo całą klawiaturę.
http://www.szybkiepisanienaklawiaturze.pl/test.htm

Kochani uczniowie klasy piątej dziękuję za współpracę, za
wykonywane zadania. Jesteście wspaniali!! Życzę Wam pięknych
wakacji i do zobaczenia we wrześniu. Pani Agnieszka

Zachęcam do udziału w bezpłatnym kursie!
W te wakacje możecie spróbować swoich sił w programowaniu! Jeśli lubicie spędzać czas
przed komputerem i interesuje Was świat nowych technologii, weźcie udział w darmowych
warsztatach online z programowania w języku Scratch lub Python!
Szczegółowy harmonogram i zakres tematyczny warsztatów znajduje się pod linkiem:
>>WAKACJE Z GIGANTAMI: SCRATCH, 9 - 12 LAT>>
>>WAKACJE Z GIGANTAMI: PYTHON, 13 - 18 LAT>>
Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest rejestracja oraz wybranie docelowej
grupy dla ucznia poprzez poniższy formularz:
>>FORMULARZ ZAPISU<<

PLASTYKA
Za oknem już pachnie latem. Dlatego dziś nie będzie obowiązkowej pracy typowo
plastycznej. Osoby , które dysponują telefonem, mogą wykonać ciekawe zdjęcia( fotografia
to też sztuka) Postarajcie się znaleźć coś nietypowego. Jeśli Wam się uda , przyślijcie.
Oczywiście jest już to zadanie dla chętnych

Kochani uczniowie ten semestr nie był łatwy ale daliście radę. Jesteście najlepsi!
Zachęcam Was do wypełnienia poniższej karty. Możecie omówić ją wspólnie z
rodzicami/wychowawcami. Życzę radosnych i bezpiecznych wakacji! Do zobaczenia we
wrześniu!!! Zachęcam również do zapoznania się z informacjami na temat Bezpiecznych

wakacji w zakładce Pedagog szkolny. Pani Agnieszka :)

……………………………………………………….

…………………………………………………………………
26.06.2020

(15.06 - 19.06)

Kliknij na link i wypełnij ankietę.
czas na wypełnienie do piątku 19.06.20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3vMrliZrn2RnMoxOaW7zbJkvC1HuYCECj0dCJXLBNZM
BgfA/viewform?fbclid=IwAR14pm5GjtWlOcgUEF71pf1PNMp3yFDpn9-mBeiwkmwYYxZP0JfrRPw07-0

15.06.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Jak powstaje film?
1. Zapoznaj się z tekstem "Jak powstaje film?"- podręcznik, s. 349- 351.
2. Na podstawie tekstu sporządź słowniczek pojęć filmowych z krótkimi objaśnieniami.
Wśród haseł mogą znaleźć się następujące:
film aktorski, film animowany, scenariusz, adaptacja filmowa, ekipa filmowa, producent,
reżyser, , scena filmowa, ujęcie, kadr, operator, plan filmowy, inżynier dźwięku, kostiumolog,
charakteryzator, montażź, montażysta, scenograf, efekty specjalne.
3. Napisz dłuższą wypowiedź na jeden z podanych tematów- ćw. 4, s. 351.

MATEMATYKA
Temat: Pole trójkąta
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=VLjOP-KYxZg
ćw. 2 s.53
ćw. 4 s.54

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Was kostet …? : Ile kosztuje…?

Zadanie do wykonania:
1. Powtórz słownictwo:

2.

Powtórz:

3.
4.
5.

Wykonaj ćwiczenie 21 w zeszycie ćwiczeń str. 45
Przeczytaj dialog w podręczniku str 72.
Wykonaj ćwiczenie 23 w zeszycie ćwiczeń str. 45.

6.
7.

Lekcja online 15.06.2020 godz.10.45 :))) Temat : Tryb rozkazujący.
Kulturoznawstwo: Landy niemieckie.
Wejdź na stronę:
https://www.nauka-niemieckiego.net/landy-niemieckie-fakty-i-ciekawostki/
Znajdziesz tam ciekawostki i fakty na temat niemieckich landów.

TECHNIKA

Zgonie z wcześniejszą zapowiedzią dziś poćwiczcie proste ściegi
Poniżej filmik oraz schemat ściegów, które możecie wykorzystać. To zadanie będzie na dwie kolejne
lekcje. Mam nadzieje ,że doczekam się zdjęć Waszych wykonanych serwetek przy wykonaniu których
wykorzystacie różne ściegi.
https://www.youtube.com/watch?v=2JbPYomw14A
https://tworczywarsztat.pl/rodzaje-sciegow-recznych-sciaga-instrukcja/

……………………………………………….
16.06.2020

MATEMATYKA
Temat: Pole trójkąta
ćw. 6, 7, 8 s. 55
ćw. 10 s. 56
Pozostałe ćwiczenia z tego tematu dla chętnych.

HISTORIA
Zapisz temat w zeszycie
Monarchia stanowa w Polsce
Przeczytaj tekst z podręcznika str. 205-209
Przepisz tekst do zeszytu:
1. Pod koniec XV wieku większość Europy Środkowej znalazła się pod panowaniem
Jagiellonów.
2. Po śmierci ostatniego króla z dynastii Piastów tron Polski stał się elekcyjny czyli
wybierany. I chociaż na tronie zasiadała dynastia Jagiellonów, to jednak ich
dziedziczenie nie było takie oczywiste. Często w zamian za tron dla syna nadawano
szlachcie przywileje.

Przywileje szlacheckie
Władca

Czas

Okoliczności nadania

Ludwig Węgierski

koszycki 1374r.

W zamian za objęcie

(Andegaweński)

polskiego tronu przez córkę
Ludwika szlachta otrzymała
zwolnienie z płacenia
podatków

Władysław Jagiełło

jedleńsko-krakowski 1430r.

W zamian za objęcie przez
syna Jagiełły tronu Polski
szlachta otrzymuje
gwarancję nietykalności
osobistej i majątkowej

Kazimierz Jagiellończyk

cerekwicko-nieszawski

W zamian za zgodę na

1454r.

zbrojną wyprawę przeciwko
zakonowi krzyżackiemu
szlachta otrzymała
gwarancję, iż bez jej zgody
nie będą nakładane nowe
podatki

3. W 1493r. Sejm Walny przyjął po raz pierwszy formę sejmu dwuizbowego, w którego
skład wchodził senat oraz izba poselska.
4. W 1505r. zostaje uchwalona konstytucja Nihil Novi, która gwarantowała, iż wszystkie
nowe prawa będą ustanawiane przez króla za zgodą senatu i izby poselskiej.
Dla chętnych: wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 92-95
W razie pytań proszę o kontakt

jolanta.koterba@gmail.com

BIOLOGIA

W RAMACH POWTÓRZENIA OSTATNIEGO DZIAŁU, PRZYPOMNIJ SOBIE WIADOMOŚCI ZE STRON 155157 PODRĘCZNIKA.
Wykonaj ćwiczenia ze stron 64- 67 ( wyślij zdjęcie)

KATECHEZA
Pozdrawiam Was!!!
Zapraszam, abyście z pomocą tej katechezy pomyśleli o tym, jak ważne jest nasze serce
(dusza)- jednoczesne centrum spotkania z Panem Bogiem

W czasie lekcji zastanowimy się nad celebrowaniem Uroczystości Najświętszego Serca
Pana Jezusa, która przed wami w najbliższy piątek.

Wspomnimy też o Niepokalanym Sercu Maryi. Zapraszam do tematu lekcji:

„Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa”

https://www.youtube.com/watch?v=wTNb43DaJFY&t=380s

Po oglądnięciu mojego video w portalu youtube wykonajcie następujące kroki:

Krok 1

Zapiszcie do zeszytu nowy temat lekcji:
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Krok 2
Dla utrwalenia katechezy przeczytajcie w książce z religii tekst ze strony 198 -200.

Krok 3 Zadanie zdalne:
W swoim zeszycie wykonaj zadanie zdalne, o które poprosiłem w filmie.

Czekam na wasze zadania (zdjęcia zadań) odesłane na what appie . Dziękuje Wam za
wysiłek tej katechezy i Twoją cierpliwość. Do zobaczenia!! Pozdrawiam.

……………………………………………………….
17.06.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Wywiad- sztuka zadawania pytań.
1. Przeczytaj fragment wywiadu z Mariuszem Palejem, s. 352-355.
2. Zapoznaj się z pojęciem "wywiadu"(żółta ramka, s. 355) oraz jego budową ( szara ramka ,
s. 356)
3. Przeczytaj tekst zamieszczony w ćw. 4, s. 356 i wykorzystując informacje w nim zawarte ,
napisz wymyślony wywiad z Brandą Chapman.

MATEMATYKA
Temat: Pole trapezu
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=4mdTOoSc9CY
ćw. 1,2 s.57
ćw. 3 s. 58
Pozostałe ćwiczenia z tego tematu dla chętnych.

W-F
15.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Lekkoatletyka – przekazywanie pałeczki sztafetowej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Biegi sztafetowe
☻ polegają na jak najszybszym oraz zgodnym z przepisami, przeniesieniu pałeczki, przez
pewien dystans – od startu do mety – przez kolejnych zawodników

☻ pałeczkę przekazuje się w biegu w wyznaczonych strefach zmian
☻ zawodnik podaje pałeczkę np. prawa ręką to odbierający chwyta ją lewą ręką lub
odwrotnie. Zapobiega to wpadnięciu na siebie i jest przed biegiem ściśle ustalone
☻ zawodnicy rozpoczynają przekazanie pałeczki na ustalone wcześniej hasło np. HOP
☻ sposoby przekazywania pałeczki sztafetowej:
- dolny (rzadko stosowany)
- górny (najczęściej stosowany)
„dolny”
- odbierający wyciągając rękę w tył, prostuje ją w stawie łokciowym, kieruje
dłoń z wyprostowanymi zwartymi palcami oraz odwiedzionym kciukiem w dół i w tył
na wysokości biodra
- podający podaje pałeczkę ruchem wahadłowym od dołu do góry
„górny”
- odbierający wyciąga skręconą do wewnątrz rękę wysoko (powyżej pasa) w tył,
z otwartą dłonią skierowaną w górę
- podający kładzie pałeczkę z góry na dłoni odbierającego
☻ konkurencje sztafetowe:
4×100m lub 4x400m
https://www.youtube.com/watch?v=Cu3BfL9UTNk
2) Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej
https://www.youtube.com/watch?v=wOYPpTb2Mu8
https://www.youtube.com/watch?v=NytPDFSQ1J0
3) Ćwicz przekazywanie pałeczki sztafetowej
☻ poproś drugą osobę, aby ćwiczyła z tobą
☻ dobrze się rozgrzej, aby uniknąć kontuzji
☻ wykonaj 5 razy podanie pałeczki
☻ wykonaj 5 razy odebranie pałeczki
☻ wykorzystaj inne przybory (rolka po ręczniku papierowym, patyk itp.)
17.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Zdolności motoryczne”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Zdolności motoryczne:
Całokształt zachowań, możliwości i potrzeb ruchowych człowieka.
Podział zdolności motorycznych:
☻ KONDYCYJNE, energetyczne
- wytrzymałościowe
- siłowe

☻ KOORDYNACYJNE, informacyjne
- łączenia
- różnicowania
- równowagi
- orientacji
- rytmizacji
- szybkości reakcji
- dostosowania
☻ KOMPLEKSOWE, hybrydowe
- zwinnościowe
- szybkościowe
2) 45 minut dowolnej aktywności ruchowej
Przykłady:
- biegi
- ćwiczenia gimnastyczne
- zabawy ruchowe
- taniec
- jazda na rowerze
- gry
- itp.

☺

18.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Zdolności motoryczne – wytrzymałość”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Wytrzymałość
Zdolność do kontynuowania długotrwałego wysiłku o wymaganej intensywności, przy
utrzymaniu możliwie największej efektywności pracy i zachowaniu podwyższonej
odporności na zmęczenie – podczas wysiłków wykonywanych w różnych warunkach
środowiska zewnętrznego
Metody kształtowania wytrzymałości:
☻ ciągłe (charakteryzuje się ciągłością wysiłku)
- jednostajne
- zmienne
☻ przerywane (wysiłek, przerwa, wysiłek itd.)
- interwałowe
● ekstensywne
● intensywne
- powtórzeniowe
2) 45 minut dowolnej aktywności ruchowej
Przykłady:
- biegi

☺

- ćwiczenia gimnastyczne
- zabawy ruchowe
- taniec
- jazda na rowerze
- gry
- itp.
19.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Zdolności motoryczne – siła”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Siła
Zdolność człowieka do pokonywania lub przeciwstawiania się oporowi zewnętrznemu
(np. przybór, woda, przeciwnik, powietrze) lub wewnętrznemu (masa ciała).
Metody kształtowania siły:
☻ krótkotrwałych wysiłków z maksymalnym oporem
☻ wielokrotnych wysiłków wykonywanych do granicznego zmęczenia
☻ krótkotrwałych wysiłków z maksymalnym przyśpieszeniem
2) 45 minut dowolnej aktywności ruchowej
Przykłady:
- biegi
- ćwiczenia gimnastyczne
- zabawy ruchowe
- taniec
- jazda na rowerze
- gry
- itp.

☺

…………………………………………………..
18.06.2020

JĘZYK ANGIELSKI
Temat (Topic): Czasowniki “have to” i “must/mustn’t”.
1. Lekcja online 18.06.2020 godz. 12.00 :))))

MATEMATYKA
Temat: Liczby ujemne

Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=rW-ZDnbSNkU
ćw. 1, 2, 3 s. 55

INFORMATYKA
Temat- Word to już wiem

Skopiuj link i wykonaj poniższe zadanie, skorzystaj z instrukcji pomocniczej. Gotowe
zadanie wyślij na maila agnieszka836@vp.pl Powodzenia!!
https://docs.google.com/document/d/1ArwvsZQ_kU7rBEethRuWTCnRC3cDgJvmyEnG6EhvtM8/edit?
usp=sharing

Sformatuj poniższy tekst i popraw zauważone przez Ciebie błędy
 Tytuł: wyśrodkowany, czcionka - krój: Helvetica, rozmiar: 23,
 Tekst:
 krój: Times New Roman
 rozmiar: 15,
 Interlinia: 1,5,
Poniżej instrukcja jak zastosować interlinię.
Pozostałe czynności związane z zadaniem powinniście wykonać bez podpowiedzi.

Czym byłoby życie bez przyjaciół ?
Dzięki przyjaźni rozwijamy poczucie własnej wartości .Osoba , która jest prawdziwą
pokrewną duszą będzie wobec nas szczera, nie skłamie nas. powie nam, co jest w nas
dobre, a nad czym musimy popracować , aby ludzie lepiej nas postrzegali .Nie wytknie
nam niepowodzeń, ale pomoże się poprawić .

Możemy z nimi porozmawiać o naszychh problemach i zwieżać się z największych
tajemnic. zawsze możemy liczyć na ich pomoc, zrozumienie i dobre słowo . nigdy się na
na nich nie zawiedziemy .Ja nie wyobrażam sobie życia , w którym Nie mogłabym
podzielić się z osobą zaufaną swoimi radościami i troskami .wtedy troski wydają si
lżejsze, a radość staje się podwójna .
Instrukcja, jak zastosować interlinię 1,5.
1
2

PLASTYKA
3

……………………………………………….
19.06.2020

JĘZYK POLSKI
PLASTYKA
TEMAT: Sztuka pod gołym niebem.
1.Wytwory sztuki , której dzieła są na ogół dużych rozmiarów wznoszone pod gołym niebem
nazywamy architekturą. Takie dzieło sztuki charakteryzuje się funkcjonalnością- zostało
stworzone jako miejsce przeznaczone do pracy, odpoczynku , modlitwy. Są to bowiem
najczęściej kościoły , muzea, pałace. Dzieło sztuki powinno być piękne , dlatego w budowli
obowiązują takie same zasady kompozycji , jakie rządzą innymi dziełami plastyki:

- zasada symetrii ( oś symetrii najczęściej jest pośrodku )

- zasada rytmu( elementy budowli sa ułożone rytmicznie)

* w oparciu o poznane zasady spróbuj wykonać rysunek dowolnej budowli( twój dom) ołówkiem(
prześlij zdjęcie)

…………………………………………………….
19.06.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Co należy umieścić w ogłoszeniu?
1. Przeczytaj krótki komiks i zastanów się co ich skłoniło do napisania ogłoszenia( ustnie), s.
360 , podręcznik
2. Zapoznaj się z żółtą ramką dotyczącą ogłoszenia i niezbędnych informacjach, które należy
w nim umieścić, s. 360 .
3. Napisz ogłoszenie związane z wybraną sytuacją – ćw. 2, s. 361.

4. Ustal, jakich informacji brakuje w podanych ogłoszeniach i dopisz je (w wybranych
dwóch)- ćw. 3 a i b, s. 361. Pamiętajcie , że w ogłoszeniu nie podajemy adresu naszego
zamieszkania, ze względów bezbieczeństwa!

JĘZYK ANGIELSKI
Temat (Topic): Czas przeszły Past Simple. Powtórzenie.
Zadania do wykonania:
1. Przypomnij sobie tworzenie i użycie czasu Past Simple:
https://youtu.be/neZNY9yL8Ag
Czasownik ‘TO BE’ w czasie PAST SIMPLE
1 Uzupełnij was lub were.
1 My dad ……….. good at football.
2 The girls ……….. happy.
3 Our test ……….. very difficult.
4 He ……….. strong and clever.
5 How many people ……….. there?
6 Her hair ……….. not long.
2 Uzupełnij tekst. Użyj. was (x3) were (x2) wasn’t weren’t
I had a fantastic time yesterday. It (1) ……........ a really good day. We (2)
……........
at school because it (3) ……........ Sunday. My mum and dad (4) ……........ out,
and
my sister (5) ……........ in the house. My best friend and I (6) ……........ at home
alone
and we played all day. It (7) ……........ great!
3 Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności.
1 test / that / easy / was……………………………………..….
2 Rob / at home / today / wasn’t……………………………………..….
3 you / at school / were / today……………………………………..….?
4 here / wasn’t / Ann / on Monday……………………………………..….
5 weren’t / we / at sport / good……………………………………..….
6 tall / wasn’t / when I was young / I ……………………………………..….
4 Napisz pytania i krótkie odpowiedzi. (Dla chętnych)
1 the weather / nice / yesterday ……………………..………………….. ?
....................
2 Alexander / strong and clever ……………………..…….…….? .............................
3 Zorro and Popeye / heroes …………………..……………….……. ?
2.

Lekcja online 18.06.2020 godz. 12.00 :))))

GEOGRAFIA
*Zapoznaj się z treścią podręcznika ze str157-162
*wykonaj notatkę w zeszycie
*wykonaj ćwiczenia 1,2,3 str 73
TEMAT: Krajobraz wysokogórski Himalajów.
1.Himalaje to najwyższe i jedne z najmłodszych gór świata. Najwyższy szczyt na Ziemi Mount
Everest 8850mnpm. Maja 2,5 tysiąca długości. Klimat jest zróżnicowany w zależności od
wysokości, temperatura spada wraz ze wzrostem wysokości o 6 stopni co 1000m. W
najwyższych partiach gór opady występują tylko w postaci śniegu, tam tworza się lodowce
górskie.
2. Piętra roślinności w Himalajach

3. W Himalajach przeważają małe wioski, gdzie ludzie trudnią się rolnictwem.Najczęściej są to
Szerpowie, wyznający buddyzm. Góry są chętnie odwiedzane przez turystów- himalaistów.

MUZYKA
Witajcie drodzy uczniowie
Wirtuoz z definicji to wybitny instrumentalista, mistrz danego instrumentu, który
potrafi pokonać najbardziej skomplikowane problemy techniczne. Posłuchajcie kilku
ciekawych wykonań zad.1 wpiszcie do zeszytu w punktach ( razem 6) jaki instrument
lub instrumenty usłyszeliście i tytuł utworu np. 1. Bęben Oda do radości (to
oczywiście zła odpowiedź)
1. na początek posłuchajcie mistrzowskiego wykonania Suity orkiestrowej na
smyczki i ….? https://www.youtube.com/watch?v=k88Xk3BjjNs
2. duet…. https://www.youtube.com/watch?v=Xj3gU3jACe8
3. https://www.youtube.com/watch?v=Hg8Fa_EUQqY
4. wirtuoz może mieć też 5 lat…… https://www.youtube.com/watch?v=giTeaE11bQY
5. instrument elektryczny…… https://www.youtube.com/watch?v=FVa37f67Hnc
6. podpowiedź tytuł utworu to Lot trzmiela
https://www.youtube.com/watch?v=xZO5KTJTwhE

Czekam na zad. 1
Pozdrawiam (tel.606497415)

……………………………………………….
(08.06 - 10.06)
08.06.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Z wizytą w teatrze.
1. Przyjrzyj się dokładnie planszy związanej z teatrem, podręcznik, s. 342.
2. Obejrzyj krótki filmik " Jak powstaje przedstawienie teatralne?"
https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0 , możesz też obejrzeć ciekawy filmik o
pracy charakteryzatora https://www.youtube.com/watch?v=N8xuC3Ghfuw
3. Pisemnie odpowiedz na pytania z ćw. 2, s. 343. Jeśli nie pamiętasz żadnego przedstawienia
możesz wyszukać w internecie i obejrzeć przedstawienie np. Teatru Telewizji.

3. Wykonaj ćw. 3, 4, s. 343-344.

MATEMATYKA
Temat: Zależności między jednostkami pola
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=Sv5o7qBdIl8
W zeszycie zapisz temat i przepisz z podręcznika ze s. 186 zamianę jednostek (trzy linijki pośrodku
strony), oraz trzy zamiany na dole strony.
ćw. 1, 2, 3 s. 47
Pozostałe ćwiczenia z tego tematu dla chętnych.

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Was kostet …? : Ile kosztuje…?

Zadanie do wykonania:
1. Powtórz słownictwo. Słownictwo znajdziesz w podręczniku na str. 85.
2. Przeczytaj:

3.

Przypomnij sobie:

4.
Przypomnij sobie:
10 euro-zehn Euro
0,75-fünfundsiebzig Cent
100-hundert Euro
jeśli znasz liczby to nie powinno sprawić ci to dużego problemu
np.
23-dreiundzwanzig Euro
11-elf Euro
0,11 elf Cent
0,42 zweiundvierzig Cent
natomiast mówiąc o cenach wyższych niż 1 euro,nie używamy słowa cent np.
45,36-fünfundvierzig Euro,sechsunddreißig
22,09-zweiundzwanzig Euro,neun
99,76-neunundneunzig Euro,sechsundsiebzig
123,90-einhundertdreiundzwanzig Euro,neunzig
456,21-vierhundertsechsundfünfzig Euro,einundzwanzig
czyli na przykładzie 456,21
najpierw 456 Euro,21
vierhundertsechsundfünfzig Euro,einundzwanzig

6.

Podręcznik str. 69. Przeczytaj i powiedz ile kosztują poszczególne produkty.
Przykład: Was kostet Deutsche Butter?
Deutsche Butter kostet 1.19 Euro (czytaj: ein Euro neunzehn)
Wykonaj ćwiczenie 20 w zeszycie ćwiczeń str. 44

7.

Lekcja online 08.06.2020 godz.9.30 :)))

5.

TECHNIKA
TEMAT: MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE.POCHODZENIE , RODZAJE I ZASTOSOWANIE WŁÓKIEN.

1.Włokna mają wydłużony kształt a ich długość jest dużo większa niż grubość. Dzielimy je na:
/

\

Naturalne
/
roślinne
-len( ubrania)

chemiczne
\

/

zwierzęce

mineralne

- wełna(swetry)

-konopie(namioty) -jedwab naturalny

I

\

syntetyczne

sztuczne

-powstają z węgla

-produkowane -powstają

metalu, minerałów

syntetycznie

np z drewna

-bawełna(tkaniny)
Z włókien chemicznych wytwarza się materiały trwalsze i mocniejsze niż z włókien
naturalnych , np. odzież ochronna, ogniotrwała dla strażaków.
Zobacz filmik obrazujący sposób produkcji tkaniny
https://www.youtube.com/watch?v=_nmLrvErQ-M
*Na następny tydzień przygotuj nitkę do wyszywania tzw. ,,mulinę” oraz tkaninę lniana
jednego koloru o wymiarach 20cm X 20cm. Oraz igłę z dużym oczkiem. Utrwalimy poznane
ściegi….

……………………………………………………….
09.06.2020

MATEMATYKA
Temat: Pole równoległoboku
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=BFp_NAC9rAw
W zeszycie zapisz temat, narysuj dowolny równoległobok oznacz podstawę i wysokość, zapisz wzór
na pole ( podręcznik s. 189 góra strony)
ćw. 1, 2,3 s. 49
ćw. 4,5 s. 50
Pozostałe ćwiczenia z tego tematu dla chętnych.

HISTORIA
Zapisz temat w zeszycie

Polska pod władzą Jagiellonów
Przeczytaj tekst z podręcznika str. 195-204
Przepisz tekst do zeszytu:
5. Polskę i Węgry połączyła unia personalna poprzez osobę króla Ludwika
Andegaweńskiego (Węgierskiego).
6. W 1384r. królem Polski zostaje córka Ludwika – Jadwiga Andegaweńska. Na jej
męża szlachta wybrała księcia litewskiego Jagiełłę. Dzięki temu małżeństwu w1385r.
zostaje zawarta unia (personalna)w Krewie, która połączyła Polskę i Litwę.
7. Zaostrza się konflikt z Krzyżakami. W 1410r. dochodzi do bitwy pod Grunwaldem,
gdzie wojska Jagiełły pokonują zakon. W 1411r. dochodzi do podpisania pierwszego
pokoju z Krzyżakami w Toruniu. Jednak Polska nie odzyskała Pomorza Gdańskiego.
8. W 1434r. królem Polski zostaje Władysław Warneńczyk – syn Jagiełły. Niestety 10 lat
później ginie on podczas bitwy z Turkami pod Warną.
9. Po śmierci Warneńczyka tron otrzymuje jego brat Kazimierz Jagiellończyk. W 1455r.
wybucha kolejny konflikt z Krzyżakami, który trwa 13 lat. W 1466r. dochodzi do
podpisania drugiego pokoju w Toruniu, zaś Polska odzyskuje Pomorze Gdańskie i
ziemię chełmińską.
Dla chętnych: wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 88-91
W razie pytań proszę o kontakt

jolanta.koterba@gmail.com

BIOLOGIA
*zapoznaj się z treścią podręcznika na str.150-154
*narysuj w zeszycie ,,budowę nasienia” ze str 150 z opisem
*zapisz notatkę w zeszycie
* wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5 ( wyślij zdjęcie)
TEMAT: Nasiona i owoce roślin okrytonasiennych.
1.Budowa nasienia- tu wykonaj rysunek ze str 150, z opisem za co odpowiedzialna jest każda
część.

2.U roślin okrytonasiennych nasiona są okryte dodatkowo owocnią , która pełni funkcje
ochronne oraz ułatwia rozprzestrzenienie się nasion. Owoce są słodkie i tym przyciągają
zwierzęta, które się nimi żywią . Potem nasiona sa wydalane z odchodami w różne miejsca.
Wiewiórki gromadząc zapasy , zakopują orzechy i w ten sposób,, rozsiewają je”
Inne sposoby to rozprzestrzenianie przez wiatr: mniszek lekarski, klon.
3. nasiona mogą przebywać przez dłuższy czas w okresie spoczynku, po czym kiełkują.Jest im
do tego potrzebne:
- dostępność wody
- tlenu
-właściwa temperatura.

KETECHEZA
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi (Boże Ciało) - katecheza dla klasy V

Pozdrawiam Was!!!
Zapraszam, abyście z pomocą tej katechezy pomyśleli o tym, jaką wartość ma w waszym
życiu dar Komunii Świętej

W czasie lekcji zastanowimy się nad celebrowaniem i kultem eucharystycznym i jego
odsłonami; Zapraszam do tematu lekcji:

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi (Boże Ciało)
Link do filmu:

https://youtu.be/GVz2fF8RsQw

Po oglądnięciu mojego video w portalu youtube wykonajcie następujące kroki:

Krok 1 Zapiszcie do zeszytu nowy temat lekcji:
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi (Boże Ciało)
Krok 2 Dla utrwalenia katechezy przeczytajcie w książce z religii tekst ze strony 195-197.
Krok 3 Zadanie zdalne W swoim zeszycie wykonaj zadanie nr 2 ze strony 197 :
Czekam na wasze zadania (zdjęcia zadań) odesłane na what appie .
Dziękuje Wam za wysiłek tej katechezy i Twoją cierpliwość. Do zobaczenia!! Pozdrawiam.

………………………………………………………
10.06.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Jak mówić, by być dobrze zrozumianym?

1. Przyjrzyj się rysunkom, a następnie poprawnie przeczytaj – ćw. 1, s. 345 podręcznik.
2. Zapoznaj się z ramkami na stronie 346.
3. Ustal, które z podanych sytuacji wymagają wymowy starannej, a w których jest
dopuszczalna
wymowa potoczna. Następnie uzupełnij tabelę.
rozmowa ucznia z nauczycielem, dyrektorem szkoły składanie wniosku w urzędzie

rozmowa między kolegami w czasie przerwy udzielanie wywiadu
wygłaszanie przemówienia prowadzenie dyskusji radiowej
relacja rodzicom lub opiekunom o wydarzeniach w szkole zabawa szkolna
sytuacja oficjalna (wymowa staranna) sytuacja

nieoficjalna (wymowa potoczna)

4. Wymów szybko i poprawnie zadania z ćw. 3a, s. 347.
5. Obejrzyj filmik o akcencie w języku polskim, , a następnie przeczytaj tekst roli , ćw. 4, s.
347
https://www.youtube.com/watch?v=LMt2a-h5v88

6. Naucz się pięknie czytać wiersz "Żur", zgodnie z wytycznymi z ćw. 5, s. 348. Możesz
wysłać filmik z efektów swojej pracy. Przed przystąpieniem do ćwiczeń możesz wykonać
kilka ćwiczeń usprawniających narządy mowy:
Skręć język w rurkę.
Zrób z języka koci grzbiet, łyżkę, łopatę.
Ściągnij usta w dzióbek. Otwieraj i zamykaj usta jak ryba.
Podnieś górną wargę, pokaż zęby, jakbyś warczał z gniewu.
Ziewnij szeroko jak koń. Ściągnij usta i pokaż dwa zęby jak królik.
Wygnij usta w podkowę.
Zrób rozżaloną minę.

MATEMATYKA
Temat: Pole rombu
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=Wajwv5NRfGw
W zeszycie zapisz temat, spróbuj narysować romb, narysuj przekątne i napisz wzór na jego pole.
ćw. 1,2 s. 52
ćw. 3 s. 52 dla chętnych

W-F
08.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Lekkoatletyka – rzut piłeczką palantową”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Podział rzutów w lekkoatletyce:
- rzut oszczepem
- rzut dyskiem
- rzut młotem
- pchnięcie kulą
2) Rzuty w szkole:
☻ rzut piłeczką palantową
https://www.youtube.com/watch?v=UwDQ2gmrYoQ
Składa się z 3 faz:
- rozbieg
- przyjęcie pozycji rzutnej
- rzut
☻ rzut piłką lekarską w przód znad głowy
https://www.youtube.com/watch?v=nVYevVZwmIs
Składa się z 2 faz:
- przyjęcie pozycji rzutnej
- rzut
☻ rzut piłką lekarską w tył za głowę
https://www.youtube.com/watch?v=b8X4MUO4LLc
Składa się z 3 faz:
- przyjęcie pozycji rzutnej
- ruchy przygotowawcze
- rzut

3) Ćwicz rzut piłeczką palantową
☻ dobrze się rozgrzej, aby uniknąć kontuzji
☻ ćwicz przede wszystkim bez piłki, tylko technikę
☻ ćwicz z piłką tylko w bezpiecznym miejscu na otwartej przestrzeni
☻ wykorzystaj inne przybory (woreczek, kulka z papieru itp.)
10.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Ćwiczenia według inwencji własnej ucznia”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Przez 45 minut ćwicz, baw się lub graj według własnego pomysłu.
2) Ankieta.
Drodzy uczniowie!
Ankieta jest dla chętnych i całkowicie anonimowa.
Liczę na Wasze szczere odpowiedzi, które będą cennymi wskazówkami na przyszłość.
UWAGA:
W pytaniach 1-10 można zaznacz tylko 1 odpowiedź.
W pytaniach 11-16 można zaznaczyć kilka odpowiedzi.

1. Do której klasy uczęszczasz?

□ Klasa I □ Klasa II □ Klasa III □ Klasa IV □ Klasa V □ Klasa VI
2. Czy czujesz się bezpiecznie na lekcjach wychowania fizycznego?

□ TAK

□ NIE

□ Czasami

3. Czy chętnie ćwiczysz na lekcjach wychowania fizycznego?

□ TAK

□ NIE

□ Czasami

4. Czy uczestniczył(a)byś w lekcjach wychowania fizycznego, gdyby nie były
obowiązkowe?

□ TAK

□ NIE

□ Czasami

5. Czy sposób prowadzenia lekcji wychowania fizycznego przez nauczyciela ma
wpływ na twój stosunek do przedmiotu?

□ TAK

□ NIE

□ Ciężko powiedzieć

6. Czy obecny system oceniania na lekcji wychowania fizycznego jest
sprawiedliwy?

□ TAK

□ NIE

□ Ciężko powiedzieć

7. Czy lekcje wychowania fizycznego mają korzystny wpływ na Twoje zdrowie?

□ TAK

□ NIE

□ Ciężko powiedzieć

8. Jak oceniasz swoją sprawność fizyczną? (wg skali ocen w szkole)

□1

□2

□3

□4

□5

□6

9. Jaką ocenę wystawił(a)byś sobie na koniec roku szkolnego z wychowania
fizycznego, która wg Ciebie byłaby najbardziej sprawiedliwa?

□1

□2

□3

□4

□5

□6

10. Jaką ocenę wystawił(a)byś swojemu nauczycielowi wychowania fizycznego za
podejście do swoich obowiązków i sposób prowadzenia lekcji?

□1

□2

□3

□4

□5

□6

11. Jak określił(a)byś swojego nauczyciela wychowania fizycznego?

□ Punktualny

□ Spóźnialski

□ Wesoły

□ Sprawiedliwy

□ Niesprawiedliwy □ Pomocny

□ Niemiły
□ Surowy

□ Inne (wymień jak)…………………………………………………………………………..
12. Jakie lubisz tematy lekcji z wychowania fizycznego?

□ Piłka nożna □ Piłka ręczna □ Siatkówka □ Koszykówka □ Lekkoatletyka
□ Gimnastyka □ Unihokej

□ Ringo

□ Badminton □ Tenis stołowy

□ Gry i zabawy □ Palant

□ Taniec

□ Sporty zimowe

□ Wszystkie wymienione
□ Inne (wymień jakie)…………………...........................................................................
13. Jakie nie lubisz tematy lekcji z wychowania fizycznego?

□ Piłka nożna □ Piłka ręczna □ Siatkówka □ Koszykówka □ Lekkoatletyka
□ Gimnastyka □ Unihokej

□ Ringo

□ Badminton □ Tenis stołowy

□ Gry i zabawy □ Palant

□ Taniec

□ Sporty zimowe

□ Wszystkie wymienione
□ Inne (wymień jakie)…………………...........................................................................
14. W której dyscyplinie musisz poprawić swoje umiejętności?

□ Piłka nożna □ Piłka ręczna □ Siatkówka □ Koszykówka □ Lekkoatletyka
□ Gimnastyka □ Unihokej

□ Ringo

□ Badminton □ Tenis stołowy

□ Gry i zabawy □ Palant

□ Taniec

□ Sporty zimowe

□ Wszystkie wymienione
□ Inne (wymień jakie)…………………...........................................................................
15. Co zniechęca Cię na lekcjach wychowania fizycznego?

□ Hałas

□ Atmosfera

□ Wysiłek

□ Niektóre ćwiczenia

□ Własna sprawność fizyczna

□ Wszystkie wymienione □ Nie ma nic takiego
□ Inne (wymień jakie)…………………...........................................................................
16. Dlaczego ćwiczysz na lekcjach wychowania fizycznego?

□ Lubię ćwiczyć

□ Dla zdrowia

□ Dla przyjemności □ Z obowiązku

□ Wszystkie wymienione
□ Inne (wymień jakie)…………………...........................................................................
17. Uwagi, pytania, skargi, spostrzeżenia, wnioski itp.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Dziękuję za poświęcony czas!!!
Ze sportowym pozdrowieniem Grzegorz Jakosz!!!

Aby ankieta była anonimowa nie należy jej podpisywać i najlepiej wysłać z innego numeru
telefonu niż dotychczasowe sprawdziany.
Ankietę można wydrukować i wypełnić lub napisać odręcznie i wysłać zdjęcie:
☻ do końca roku szkolnego
☻ na WhatsApp, Messenger lub MMS-em (Grzegorz Jakosz, tel. 603663482)

…………………………………………………………
(01.06 - 05.06)

01.06.2020

Kochane dzieci na początku dzisiejszego dnia koniecznie:
1. Kliknijcie na link i obejrzyjcie filmik niespodziankę…
https://www.youtube.com/watch?v=Os5qm8gMDTI&featur
e=youtu.be
2. Weźcie udział w konkursie „Zgadnij, kto jest na
zdjęciu?”. Nauczyciele i pracownicy obsługi ukryli się na
zdjęciach z dzieciństwa… Szczegóły w zakładce
dokumenty na pozycji nr 8 - pedagog szkolny. Dla
zwycięzców czekają nagrody!!

3. Wykonajcie poniższe zadania, powspominajcie jak miło
było w ubiegłym roku szkolnym podczas „Dnia Dziecka i
Sportu Szkolnego”

MATEMATYKA

Gdybyśmy chodzili do szkoły pewnie w tym dniu na matematyce zagralibyśmy w
Rummikuba. Zamiast tego proponuję łamigłówkę Sudoku różne stopnie trudności. Miłej
zabawy.
www.matzoo.pl/lamiglowki/sudoku-poziom-1-rozgrzewka_39_296

JĘZYK NIEMIECKI
Thema: Kindertag

https://youtu.be/-au0NzOYMuI
https://youtu.be/vOe3AYSKB7k

“Człowiekiem pozostaje ten, kto jako dorosły ocalił w sobie coś z dziecka”


Autor: Erich Kästner

ZADANIA DO WYKONANIA:

1.
2.
3.
4.

Stehe nicht früh auf!- Nie wstawaj zbyt wcześnie!
Mach Dir einen schönen Tag :)- Spędź pięknie dzień :)
Lache viel!- Uśmiechaj się!
Habe viel Spass!- Baw się dobrze!

5. Sei Glücklich!- Bądź szczęśliwy!
6. Habe Träume:)- Miej marzenia!

WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego”
1) Dzień Dziecka.
Kochane dzieci.
Życzę Wam dużo uśmiechu, radości i zadowolenia na każdy dzień, tak jak to ma miejsce na
lekcjach wychowania fizycznego w szkole. Ale przede wszystkim życzę Wam spełnienia
najskrytszych marzeń.
2) Dzień Sportu Szkolnego.
W tym roku szkolnym z wiadomych przyczyn nie mamy możliwości, aby wspólnie spędzić
czas na sportowo. Wiem, że z utęsknieniem czekaliście na ten dzień tym bardziej, że
Reprezentacja Uczniów była bardzo zmotywowana, aby zagrać mecz siatkówki
z Reprezentacją Nauczycieli i zrewanżować się za poprzedni rok. Pamiętacie poprzedni rok,
niepowtarzalną atmosferę, emocje towarzyszące podczas wyścigów, doping podczas meczu,
pomalowane twarze, transparenty itp.? Jeżeli nie, to zapraszam do poniższej galerii zdjęć.
Powspominajcie i zachęcam do spędzenia tego dnia na sportowo.
UWAGA!!! Podczas ćwiczeń, zabaw i gier pamiętajcie o BEZPIECZEŃSTWIE!!!
Pozdrawiam Was serdecznie!!!

☺

TECHNIKA
Drodzy uczniowie!
Dzis przyjmujecie zewsząd życzenia z okazji Dnia Dziecka…Czas jednak szybko mija i staniecie
się dorosłymi, trzeba będzie zastanowic się nad wyborem zawodu , szkoły….A może ktos z
Was będzie znanym inżynierem , projektantem, konstruktorem??????? Poszerzajcie
horyzonty , a być może zachęcą Was do działania poniższe filmiki…..Zapraszam do
obejrzenia, jakie cuda architektoniczne proponuje dzisiejszy świat…Przyjemnego oglądania…
https://www.youtube.com/watch?v=flxdXygTPq4

https://www.youtube.com/watch?v=UFY_7w4lvKw
https://www.youtube.com/watch?v=5Z7piTmSc

Zajęcia na kolejne dni będą umieszczone dopiero
wieczorem. Teraz cieszcie się tym pięknym dniem 
…………………………………………………
02.06.2020

MATEMATYKA
Temat: Sprawdź czy umiesz – Ułamki dziesiętne
ćw. 11, 12, 13 s. 52
ćw. 20, 22, 23 s.54
pozostałe zadania z tego tematu dla chętnych

HISTORIA
Zapisz temat w zeszycie
Zjednoczenie Królestwa Polskiego
Przeczytaj tekst z podręcznika str. 186-194
Przepisz tekst do zeszytu:

10. W 1295r. książę wielkopolski Przemysław II zostaje koronowany na króla Polski, ale
po jego bezpotomnej śmierci w 1300r. królem Polski zostaje Wacław II – król Czech.
po
11. Ostatecznie Królestwo Polskie zjednoczył Władysław Łokietek. Jego koronacja w
1320r. zostaje symbolicznie uznana za koniec okresu rozbicia dzielnicowego.
12. W latach 1308-1309 Władysław Łokietek utracił Pomorze gdańskie oraz Kujawy i
ziemię dobrzyńską na rzecz Krzyżaków.
13. Po śmierci Władysława Łokietka w 1333r. tron polski obejmuje jego syn Kazimierz
Wielki. W 1343r. zawiera pokój z Krzyżakami w Kaliszu i oddaje im Pomorze
Gdańskie jako darowiznę. Aby utrzymać pokój z Czechami zrzeka się także praw do
Śląska.
14. Kazimierz Wielki odzyskał Kujawy oraz przyłączył do Polski Ruś HalickoWłodzimierską. Wspierał także rozwój gospodarczy kraju. W 1364r. założył pierwszy
w Polsce uniwersytet zwany Akademią Krakowską.
15. Po bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego królem Polski zostaje jego siostrzeniec
Ludwig Andegaweński
Dla chętnych: wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 84-85 oraz 86-87
W razie pytań proszę o kontakt

jolanta.koterba@gmail.com

BIOLOGIA
*Obejrzyj poniższy filmik( może być fragment , ułatwi ci to zrozumienie tematu)
*Wykonaj notatkę w zeszycie i spróbuj opanować treści
*Przeczytaj treści z podręcznika ze stron 145-149
https://www.youtube.com/watch?v=iNM-gMG-s6Q
TEMAT : BUDOWA KWIATU.ROZMNAŻANIE SIĘ ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH

1.Kwiaty to organy służące roślinie do rozmnażania, najczęściej są obupłciowe( zawierają
organy męskie i żeńskie). Część kwiatów jest rozdzielnopłciowa( organy męskie są na jednym
kwiecie a żeńskie na innym).Większość kwiatów jest owadopylna( zapylana przez owady).
Czasami kwiaty występują w skupiskach, które nazywamy kwiatostanami.(patrz str 145,
można wykonać rysunki)

2. Budowa kwiatu *wykonaj rysunek do zeszytu , dodaj do opisu funkcje , jakie pełnią
poszczególne elementy ( patrz str 146)

3.Powstanie owocu:
Gdy ziarno pyłku osiądzie na znamieniu słupka następuje zapylenie. Wytwarza łagiewkę pyłkową z
plemnikami, która wnika do wnętrza zalążka , łączy się z komórką jajową i następuje zapłodnienie.
Powstaje wówczas zygota, z której rozwija się zarodek przyszłej rośliny. Wokół zarodka rozwija się
bielmo. Działki kielicha, płatki korony, szyjka znamię i pręciki odpadają a ściany zalążni grubieją i
przekształcają się w owocnię.
4.Wiele roślin rozmnaża się bezpłciowo czyli wegetatywnie. Potomna roślina powstaje z fragmentu
rośliny macierzystej i ma takie same cechy( rozłogi u truskawek, bulwy u ziemniaków , liść u fiołka
alpejskiego) *wykonaj ćwiczenia 1,3,4,5 ( wykonaj zdjęcie i prześlij)

KATECHEZA
Pozdrawiam Was!!!

Zapraszam, abyście z pomocą tej katechezy pomyśleli jak istotny jest Duch Święty?
Dlaczego wołając "Duchu Święty Boże" pragniemy oddawać się jego opiece. zapytamy dlaczego i w
jaki sposób objawiał się i jest w życiu i tradycji Kościoła Katolickiego.
Zapraszam do tematu lekcji:
"Dopełnienie zbawczych tajemnic - Zesłanie Ducha Świętego"

Oglądnij film:

https://www.youtube.com/watch?v=RhnPbMSJQQo&feature=emb_logo
Po oglądnięciu mojego video w portalu youtube wykonajcie następujące kroki:

Krok 1
Zapiszcie do zeszytu nowy temat lekcji:
"Dopełnienie zbawczych tajemnic - Zesłanie Ducha Świętego"

Krok 2
Dla utrwalenia katechezy przeczytajcie w książce z religii tekst ze strony 178-180.

Krok 3
Zadanie zdalne
W swoim zeszycie odpowiedzcie pisemnie na zadanie 2 ze strony 180

Czekam na wasze zadania (zdjęcia zadań) odesłane na clasroomie .

Dziękuje Wam za wysiłek tej katechezy i Twoją cierpliwość.
Do zobaczenia!! Pozdrawiam.

…………………………………………………….
03.06.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Jak napisać scenariusz przedstawienia?( lekcja 2)
Wykonaj zaproszenie na szkolne przedstawienie – ćw.3, s. 338
Dla chętnych: ćw. 1g, s. 338, podręcznik.

MATEMATYKA
Temat: Sprawdzian – Ułamki dziesiętne
Rozwiąż test na Eduelo

W-F
03.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Nauka zwodu i dryblingu w piłce nożnej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Quiz dla utrwalenia wiadomości z piłki nożnej, kliknij poniżej (dla chętnych):
http://sporttopestka.pl/rozwiaz-krotki-test-quiz-z-pilki-noznej/
2) Zwód a drybling:
Zwód to wszystkie pozorowane czynności ruchowe z piłką lub bez piłki, których celem jest
wprowadzenie przeciwnika w błąd.
Najczęstsze zwody z piłką to:
- pojedynczy
- podwójny
- z przeniesieniem stopy nad piłką
Drybling to wykonanie zwodu w połączeniu ze skutecznym prowadzeniem piłki i
pojedynkiem 1 x 1.
3) Rozgrzewka
https://www.youtube.com/watch?v=1lPboyiwUfM
4) Nauka zwodów z piłką:
☻ pojedynczy
https://www.youtube.com/watch?v=JwubshhwkBM
☻ podwójny
https://www.youtube.com/watch?v=mnmdsNDv90Y
https://www.youtube.com/watch?v=51YK_z1dtsw
☻ z przeniesieniem stopy nad piłką
https://www.youtube.com/watch?v=iOKpItGoYDA
☻ inne zwody
- podwójny z przeniesieniem stopy nad piłką
https://www.youtube.com/watch?v=eM3beIgh9P0
https://www.youtube.com/watch?v=XlQpAy6M6hI
- z półobrotem z uderzeniem piłki wewnętrzną częścią stopy za sobą
https://www.youtube.com/watch?v=56IEubaFDoE
- ruleta

https://www.youtube.com/watch?v=rV4VIiet8VA
https://www.youtube.com/watch?v=4C1f8SHh-WY
5) Jeżeli masz możliwość to zagraj w piłkę nożną.
6) Rozciąganie
☻ przez 5 minut wykonaj samodzielnie rozciąganie statyczne
04.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Lekkoatletyka – start niski i wysoki”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Start niski
Wykonuje się z bloków startowych.
Stosuje się w biegach krótkich (sprintach): 60m, 100m, 200m, 400m.
W szkole dzieci klas 4-6 biegają na dystansie 50m.
Wydawane komendy przed rozpoczęciem biegu: „na miejsca”, „gotów”, „start”.
„na miejsca”:
- biegacz przyjmuje pozycję klęku podpartego jednonóż na nodze zakrocznej, opierając
stopy o ścianki bloków, a dłonie (kciuk i wyraźnie rozwarty palec wskazujący, do
którego przylegają wyprostowane pozostałe palce) ustawione są przed linią startową na
szerokości barków
- kończyny górne wyprostowane w stawach łokciowych ustawione niemalże pionowo
- głowa swobodnie opuszczona w dół
- równomierne rozmieszczenie masy ciała na wszystkie punkty podparcia – umożliwia to
rozluźnienie mięśni
„gotów”:
- biegacz wolnym ruchem unosi biodra nieco powyżej poziomu barków
- przenosi masę ciała na kończyny górne
- kąt ugięcia w stawie kolanowym nogi wykrocznej wynosi nie mniej niż 90 stopni, nogi
zakrocznej 110 – 130 stopni
„start”:
- biegacz energicznie odbija się rękoma od bieżni
- wykonuje zdecydowany ruch barkami w przód ku górze
- rozpoczyna odbicie z bloków startowych równocześnie obiema nogami
- noga zakroczna zostaje energicznie przeniesiona w przód
- pracę nóg wspomaga naprzemianstronny obszerny wymach ramionami
W czasie pierwszych kroków, tułów jest mocno pochylony do przodu. Stopy przenoszone
nisko nad podłożem.
https://www.youtube.com/watch?v=eNNHY-DW-iI
2) Start wysoki
Wykonuje się w pozycji stojącej bez bloków startowych.
Stosuje się w biegach średnich: 800m, 1500m i długich 3000m, 5000m, 10000m, maraton.
W szkole dzieci klas 4-6 biegają na dystansie 600m.

Wydawane komendy przed rozpoczęciem biegu: „na miejsca”, „start”.
„na miejsca”,
- ustawienie się zawodnika przed linią startową w pozycji wysokiej wykrocznej
(ciężar ciała przesunięty na przód ciała na nogę wykroczną)
„start”.
- noga zakroczna zostaje energicznie przeniesiona w przód
- pracę nóg wspomaga naprzemianstronny obszerny wymach ramionami
https://www.youtube.com/watch?v=Fb-OLThRHvo
3) Falstart
- przewinienie polegające na przedwczesnym (najczęściej przed komendą „start”)
rozpoczęciu biegu. Bieg zostaje przerwany i należy go powtórzyć
4) Zobaczcie poniżej emocjonujący bieg pochodzącej z Raciborza Justyny Święty-Ersetic
i posłuchajcie równie elektryzujący komentarz: TAK SIĘ BIEGA W RACIBORZU …!!!
https://www.youtube.com/watch?v=E7amPX0XHaU
5) Ćwicz start niski i wysoki
☻ dobrze się rozgrzej, aby uniknąć kontuzji
☻ poproś inną osobę, aby wydawała komendy
☻ wykonaj po 5 razy start niski i start wysoki
☻ jeżeli masz możliwość to ścigaj się z druga osobą na ustalonym wcześniej dystansie
05.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Lekkoatletyka – skok w dal”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Podział skoków w lekkoatletyce:
- skok w dal
- trójskok
- skok wzwyż
- skok o tyczce
2) Skok w dal w szkole:
☻ skok w dal techniką naturalną (kuczną)
https://www.youtube.com/watch?v=QofBgXXNqHA
Składa się z 4 faz:
- rozbieg
- odbicie
- lot
- lądowanie
☻ skok w dal z miejsca
https://www.youtube.com/watch?v=b2XOIN08lkE
Składa się z 3 faz:
- odbicie

- lot
- lądowanie
3) Ćwicz skok w dal
☻ dobrze się rozgrzej, aby uniknąć kontuzji
☻ poproś drugą osobę o dokonywanie pomiarów
☻ wykonaj 5 razy skok w dal z miejsca

…………………………………………………….
04.06.2020

JĘZYK ANGIELSKI
Temat (Topic): Household Chores- obowiązki domowe
Zadania do wykonania:
1. Otwórz podręcznik str 57. Wypisz do zeszytu słownictwo z obrazków i przetłumacz.
 lay the table (lej de tejbel)
 do the laundry (du de laundri)
 do the washing-up ( du de łoszingap)
 do the shopping (du de szoping)
 hoover the carpet (huwer de karpet)
 tidy my room (tajdi maj rum)
 iron my clothes (ajron maj klołts)
 dust the furniture (dast de fyrniczer)
 mop the floor (mop de flor)
 make my bed (mejk maj bed)
2.
Naucz się słówek.

MATEMATYKA
Temat: Pole prostokąta i kwadratu
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=PJHloAdIbMQ
W zeszycie napisz temat, narysuj prostokąt, oznacz boki a i b i napisz wzór P= a · b. Narysuj kwadrat
oznacz bok a i napisz wzór P= a · a
Ćwiczenia niebieskie
ćw. 2, s. 45
ćw. 3 s. 46
pozostałe zadania z tego tematu dla chętnych

INFORMATYKA
Temat: kodowanie
Z okazji Dnia Dziecka, który był w poniedziałek dziś proponuję Wam wybór jednego z
dwóch przyjemnych zadań:
1. Narysuj swoje imię w formie graffiti w programie Paint. Inspiracja w linku poniżej
https://www.youtube.com/watch?v=AsyjCruVXk8&t=199s
2. Kliknij na link poniżej i rozkoduj obrazek
https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mozaics_multiplications_16x16.htm?languag
e=english&linkback=../../education/math-multiplications/index.htm

Zrób screen (zrzut ekranu), zapisz zdjęcie pod nazwą 1 lub 2 w zależności od tego, które
zadanie wybierzesz i wyślij na maila agnieszka836@vp.pl. Możesz też wysłać zdjęcie na
WhatsApp. Pozdrawiam i życzę dużo radości pani Agnieszka!!

PLASTYKA
TEMAT: O SZTUCE W PRZESTRZENI.FORMY PRZESTRZENNE.INSTALACJE.
Poznaliśmy już formy przestrzenne sztuki, jakimi są rzeźby, wykonane z kamienia , drewna,
gipsu, metalu , gliny a nawet betonu. Znacie też pewien rodzaj rzeźby , który można oglądać
tylko z jednej strony , tzw. Płaskorzeźby (reliefy).
Dziś poznacie inne formy przestrzenne , czyli trójwymiarowe konstrukcje rzeźbiarskie, które
nie odgraniczają się , jak bryła od otaczającej je przestrzeni ,ale się z nią wzajemnie
przenikają. Przykładem nowych rodzajów sztuki są instalacje, czyli umieszczanie w wybranej
przestrzeni różnych elementów. Cechą instalacji jest to, że zawsze wyraża ona jakieś treści,
które chce przekazać widzowi.
https://www.youtube.com/watch?v=dXgqUwGIr5I
Zainspiruj się filmikiem i jako OSTATNIE ZADANIE z techniki w tym roku szkolnym wykonaj
dowolną instalację z dostępnych materiałów ( najlepiej aby były to materiały niepotrzebne)
Wybierz dowolny temat instalacji- NIE ZAPOMNIJ, ŻE INSTALACJA MUSI ZAWIERAĆ PRZEKAZ
A na zakończenie filmik przypominający o tym , co to rzeźba….
https://www.youtube.com/watch?v=3UllgBjVdhg

…………………………………………………….
05.06.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Rodzaje głosek.
1. Obejrzyj uważnie filmik dotyczący podziału głosek :
https://www.youtube.com/watch?v=vi65XGv9XtY
2. Zapoznaj się jeszcze raz z podziałem głosek na podstawie tabeli zawrtych w podręczniku
na stronach3 39-341
3. Następnie wykonaj ustnie następujące ćwiczenia: ćw. 2, 3, 4, 5,7, 8, s. 340-341
5. Pisemnie ćw. 6 i 9,s. 341
6. W Zeszycie ćwiczeń nr 2 znajdź temat: "Wymowa a zapis głosek" i wykonaj ćw. 4, 9, a dla
chętnych pozostałe ćwiczenia z tego tematu.

JĘZYK ANGIELSKI
Temat (Topic): Household Chores- obowiązki domowe
Zadania do wykonania:
1. Powtórz słownictwo z ostatniej lekcji.
2. Wykonaj ćwiczenie 1 str 40 w zeszycie ćwiczeń
3. Obejrzyj filmik:
https://youtu.be/VhSIXbxxJX8
4.

Słuchaj i powtarzaj:
https://youtu.be/BMqQsMHf3EA
https://youtu.be/f3qwjyca4EU
https://youtu.be/gDzeycT3bMA

GEOGRAFIA
*Wykonaj notatkę w zeszycie oraz postaraj się zapamiętać treści z zeszytu
* aby łatwiej zrozumieć temat , obejrzyj film( dla chętnych)
https://www.youtube.com/watch?v=3dW6ra-EfaY

*Przeczytaj treści z podręcznika ze stron 152- 156
TEMAT : TUNDRA.
TUNDRA to otwarta , bezdrzewna przestrzeń porośnięta jedynie małymi roślinami : mchem i
porostami,
trawami, krzewinkami( borówka) Im bardziej na południe pojawiają się pojedyncze drzewa ,
których stopniowo jest coraz więcej. Ta przejściowa strefa to ,,lasotundra” granicząca
bezpośrednio z tajgą. W miarę zbliżania się do bieguna , tajga zanika ustępując miejsca
pustyni lodowej.
1.Klimat
-słońce słabo ogrzewa Ziemię, bo jest nisko nad horyzontem
-występowanie dnia polarnego i nocy polarnej ( na obszarach wysuniętych mocno na północ)
-krótkie lata, śnieżne, mroźne zimy
- opady przez cały rok( więcej latem)
-przez większą część roku ziemia jest zamarznięta, dlatego woda nie wsiąka i powstają bagna
2. Zwierzęta: lisy , renifery, lemingi, sowy śnieżne, mewy, alczyki
3.Ludność:
- Europa: Saamowie( Lapończycy
-Rosja: Nieńcy, Czukcze
-Alaska i Grenlandia : Innuici
Ich zajęcia to głownie połów ryb, hodowla reniferów, obróbka skór, turystyka
*Wykonaj ćwiczenia 1,2,4,5,6 str.71,72 ( wyślij zdjęcie)
*Napisz test na ,, eduelo „ <<Strefa śródziemnomorska>>( będzie dostępny o godz. 10.00
Proszę o napisanie testu od razu po udostępnieniu oraz wysłani. Liczy się SAMODZIELNOŚĆ i
UCZCIWOŚĆ…

MUZYKA
Witajcie drodzy uczniowie


Na początek 20 faktów o Fryderyku Chopinie otwórzcie i posłuchajcie zad.1 napiszcie,
gdzie znajduje się serce kompozytora https://www.youtube.com/watch?v=wFj4_vXmyj4



A teraz quiz z wiedzy o kompozytorze- rozwiążcie go i zad.2 prawidłowe zdania
zapiszcie w zeszycie https://wordwall.net/pl/resource/2618406/muzyka/quiz-wiedzyfryderyk-chopin



Utwory Fryderyka Chopina grają nie tylko dorośli- to mały 5latek!!!! chyba gra lepiej
niż Chopin w wieku 5 lat, choć nie wiemy jeszcze czy będzie tak świetnie
komponował?.. posłuchajcie fragmentu….
https://www.youtube.com/watch?v=NZ829mLG9F0

Czekam na zad. 1 i 2
Pozdrawiam (tel.606497415)

……………………………………………………..
(25.05 - 29.05)
25.05.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Co podpowiada wyobraźnia?. Wiersz Zbigniewa Herberta "Pudełko zwane
wyobraźnią".
1. Uzupełnij schemat , który zostanie przesłany na maila lub uzupełnij schemat w zeszycie,
ćw. 2, s. 330, podręcznik.
2. Przeczytaj wiersz Zbigniewa Herberta "Pudełko zwane wyobraźnią".
3. Wykonaj ćw. 1 i 4, s. 332.

MATEMATYKA
Temat: Temat: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=k5_tz-ERxKU
Wykonaj trzy dowolne przykłady z zad. 2 s.172
ćw. 10 s. 40

Pozostałe zadania z tego tematu dla chętnych.

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Nationalspeisen. Potrawy narodowe. Tworzenie wypowiedzi. Przysłówki
częstotliwości.

Zadanie do wykonania:
1. Powtórz słownictwo. Słownictwo znajdziesz w podręczniku na str. 85.
Naucz się przysłówków częstotliwości:
Wie oft?- Jak często?
immer- zawsze
oft- często
manchmal- czasami
selten- rzadko
nie (nii), niemals (nimals)- nigdy
ab und zu (ab und cu)- od czasu do czasu
von Zeit zu Zeit (von cajt cu cajt)- od czasu do czasu
3.
Obejrzyj raz jeszcze:
https://youtu.be/_SEl6wNgdpY
4.
Przeczytaj tekst w podręczniku.8a str.62 i 63.
5.
Wykonaj ćwiczenie 8b w podręczniku str. 62. Odpowiedź zapisz w zeszycie.
1. Kulturoznawstwo: Projekt. Potrawy narodowe
Zbierz informacje o tradycyjnych daniach kuchni niemieckiej, szwajcarskiej i
austriackiej. Poszukaj przepisów i zdjęć.Wykonaj projekt.Technika dowolna. Możesz
zrobić krótką prezentację multimedialną.
2.

TECHNIKA
Zbliża się Dzień Matki, dlatego dziś proponuję , abyście przygotowali dla swoich mam lub opiekunek
ciekawą niespodziankę. PRZEKAZUJĘ Wam linki , pod którymi znajdziecie kilka ciekawych pomysłów.
Gdyby okazały się za trudne lub macie inne , ciekawsze pomysły, to oczywiście wykonajcie coś
swojego , zróbcie zdjęcie i wyślijcie do oceny. Jeśli wybierzecie opaskę na oczy, uważajcie na gorący
klej…BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO!!! ( wysyłamy na numer 694629697 do końca tygodnia
http://lubietworzyc.blogspot.com/2013/05/wazon-ze-szklanej-butelki.html
https://www.youtube.com/watch?v=fGMzNV6rVIU
https://www.youtube.com/watch?v=rv692vIoCsU
ZE WZGLĘDU NA KRÓTKI CZAS , JAKI POZOSTAŁ DO WYKONANIA PRZEZENTU, ZRÓBCIE GO DZIŚ , ABY
PODAROWAĆ MAMOM I OPIEKUNOM, ZAŚ NIE ZADAJĘ WAM NICZEGO DODATKOWEGO NA
CZWARTKOWE ZAJĘCIA !!!

……………………………………………………..
26.05.2020

MATEMATYKA
Temat: Procenty a ułamki
Obejrzyj filmik
www.youtube.com/watch?v=G7rPGEzstfk
www.youtube.com/watch?v=jeVSbsZ-AtI
W zeszycie zapisz temat i zrób ćwiczenie C s. 175
ćw. 1, 2 s. 44

HISTORIA
Zapisz temat w zeszycie
Rozbicie dzielnicowe
Przeczytaj tekst z podręcznika str. 182-185 i wykonaj zadanie 1. i 2. ze str. 82
Przepisz tekst do zeszytu:
16. W okresie rozbicia dzielnicowego zaczęto lokować ( zakładać) nowe miasta na prawie
niemieckim. Miasta miały układ ulicówki (domy wzdłuż głównej drogi) lub wsi
placowej (domy wokół rynku).
17. Etapy powstawania miast i wsi:


Umowa pomiędzy księciem (panem feudalnym) a zasadźcą( osobą zakładającą
wieś lub miasto)



Sprowadzenie osadników z ich dobytkiem



Karczowanie lasów i budowa zabudowań (stosowanie trójpolówki)

18. Zarówno wieś jak i miasto miały swoje samorządy. W mieście była to rada z ławą
miejską oraz urząd burmistrza. Zaś na wsi ława wiejska i urząd sołtysa.

19. W Polsce w czasie rozbicia dzielnicowego kształtowały się stany społeczne:
rycerstwo, duchowieństwo, mieszczaństwo i chłopi.

W razie pytań proszę o kontakt

jolanta.koterba@gmail.com

BIOLOGIA
*zapoznaj się z treścią podręcznika na str.141-144
* przeglądnij prezentację załączoną ( do slajdu 19)dla chętnych
* zapisz notatkę w zeszycie
TEMAT: PĘD ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH.
PĘD- WSZYSTKIE ORGANY ROŚLINY OPRÓCZ KORZENIA( ŁODYGA, LIŚCIE , KWIATY, OWOCE)
1.Funkcje łodygi:
- ,,rusztowanie” rośliny , które utrzymuje liście, kwiaty i owoce ( zawiera tkankę wzmacniającą)
-transport wody i soli mineralnych z korzeni do liści
-transport substancji odżywczych( cukrów) wytworzonych w procesie fotosyntezy z liści do korzeni
2. Budowa zewnętrzna łodygi

* wykonaj rysunek schematyczny

-pąk wierzchołkowy odpowiedzialny za wzrost rośliny

-węzły – miejsca , z których wyrastają liście
- międzywęźla- odcinki między węzłami
3. Modyfikacje pędów: bulwy, kłącza, rozłogi, cebule( patrz str 142)
4.Funkcje liści:
-przeprowadzanie fotosyntezy
5. Budowa liści * narysuj schemat do zeszytu

Liść pojedynczy

liść złożony

6.Modyfikacja liści: wąsy czepne, ciernie , liście pułapkowe( patrz str143)

Zobacz prezentację
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:1b0cd4bf-0ea7-4028-8bc646d4e653908d

*wykonaj ć.3,4,5 ze str.59, zrób zdjęcie notatki i ćwiczeń, wyślij na numer 694629697

KETECHEZA
" Pozdrawiam Was!!!

Zapraszam, abyście z pomocą tej katechezy zastanowili się nad tym: Dlaczego Maryja jest tak
ważną osobą w życiu i tradycji Kościoła Katolickiego.

Zapraszam do tematu lekcji: "Maryja w roku liturgicznym"

Oto link :

https://www.youtube.com/watch?v=3_ctKpQOM8o

Po oglądnięciu mojego filmiku zapraszam do wykonania następujących kroków:

Krok 1

Zapisz do zeszytu nowy temat lekcji:

"Maryja w roku liturgicznym"

Krok 2
Dla utrwalenia katechezy przeczytaj w książce z religii tekst ze strony 186-188.

Krok 3

Zadanie zdalne W swoim zeszycie odpowiedz pisemne na zadanie 1 i 2. Czekam na zdjęcie
twojego zadania z książki na maila lub na whats app . Dziękuje Tobie za wysiłek tej
katechezy i Twoją cierpliwość. Do zobaczenia!! Pozdrawiam.

……………………………………………………….
27.05.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Nagrywamy słuchowisko.

1. W podręczniku na stonie 333 znajduje się tekst pt. Proces przeciwko pociotkowi.
Przeczytaj go kilkakrotnie, pamiętaj o uwzględnieniu interpunkcji, poprawnej wymowy oraz
interpretacji głosem.
2. Przygotuj fragment, którego nauczysz się perfekcyjnie. Jeśli masz ochotę , to dzięk można
nagrać na Whatssapp i pochwalić się efektami pracy.

MATEMATYKA
Temat: Procenty a ułamki
Ćw. 5 s. 45
Ćw. 6, 7 s. 46
Ćw. 9 s. 47
Dla chętnych - pozostałe ćw. z tego tematu.

W-F
25.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Sprawdzian wiedzy – przepisy gry i technika w piłce nożnej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Praca na ocenę. ABC!
Powtórka materiału (dla chętnych):
☻ Podstawowe przepisy gry w minipiłkę nożną:
- wymiary boiska 105m x 68m
- wymiary bramki 7,32m x 2,44m
- drużyna liczy 11 zawodników (10 zawodników + 1 bramkarz)
- mecz trwa 2 połowy po 45 minut
- rzut karny wykonuje się z odległości 11m
- rozpoczęcie gry wykonuje się z środka boiska na początku każdej połowy i po zdobyciu
bramki
- wznowienie gry wykonuje się z: rzutu od bramki, rzutu wolnego, rzutu różnego, rzutu
karnego, wrzutu z autu, rzutu sędziowskiego
- nie wolno przeciwnika kopać, pchać, szarpać itp.
- sędzia ma 2 kartki - żółtą i czerwoną
- żółta kartka to napomnienie (zawodnik może grać dalej)
- czerwona kartka to wykluczenie z gry (zawodnik musi opuścić boisko do końca meczu)
☻ Technika to umiejętność ekonomicznego i celowego postępowania ćwiczącego
w czynnościach ruchowych niezbędnych do prowadzenia gry.

Technika w piłce nożnej:
1. Ogólna
2. Ukierunkowana
3. Specjalna
Podstawowe elementy techniki specjalnej w piłce nożnej:
1. Prowadzenie piłki
2. Uderzenie piłki
3. Przyjęcie piłki
4. Zwód
5. Gra ciałem
6. Drybling
7. Odbiór piłki przeciwnikowi
8. Wślizg
9. Wrzut piłki z autu
10. Technika gry bramkarza
Proszę zaznaczyć tylko 1 odpowiedź przy każdym z poniższych pytań.
Można wydrukować poniższe pytania i zaznaczyć w kółeczko właściwą odpowiedź lub
napisać na kartce papieru nr pytania a obok właściwą odpowiedź np. 1 A
UWAGA!!! W poniższym teście znajdują się 2 pytania, na które nie znajdziecie odpowiedzi
w powyższym materiale do powtórki. Jednak omawialiśmy te zagadnienia na lekcji lub
można je znaleźć we wszystkich przepisach gry w piłkę ręczną, które były do wglądu dla
chętnych i znajdują się klikając poniżej
1. Jakie są wymiary boiska?
A) 18m x 9m
B) 40m x 20m
C) 105m x 68m
2. Jakie są wymiary bramki?
A) 3m x 2m
B) 7,32m x 2,44m
C) 5m x 2m
3. Jakie rozróżniamy rzuty?
A) Rzut karny, rzut różny
B) Rzut od bramki, rzut dyskiem
C) Rzut wolny, rzut piłeczką palantową
4. Ilu zawodników liczy drużyna?
A) 4 (3 zawodników + 1 bramkarz)
B) 7 (6 bramkarzy + 1 zawodnik)
C) 11 (10 zawodników + 1 bramkarz)
5. Ile trwa mecz?
A) 3 x 20 minut

B) 2 x 45 minut
C) Do 3 wygranych setów
6. Co oznacza czerwona kartka?
A) Napomnienie (zawodnik może grać dalej)
B) Wykluczenie z gry (zawodnik musi opuścić boisko do końca meczu)
C) Nagrodę fair play
7. Czy wolno kopać, pchać i szarpać przeciwnika?
A) Tak
B) Czasami
C) Nie
8. Kto może dotknąć i chwycić piłkę rękoma w swoim polu karnym?
A) Bramkarz
B) Obrońca i napastnik
C) Nikt nie może
9. Kiedy nie wolno bramkarzowi dotknąć ani chwycić piłki rękoma?
A) Po podaniu piłki głową od swojego zawodnika
B) Po podaniu piłki nogą od swojego zawodnika
C) Po strzale przeciwnika
10. Co zaliczamy do elementów techniki specjalnej?
A) Rękawice, ochraniacze, opaska kapitana
B) Wślizg, gra ciałem, rzut do kosza
C) Prowadzenie piłki, uderzenie piłki, przyjęcie piłki
Proszę zrobić zdjęcie kartki z odpowiedziami i wysłać:
☻ do piątku włącznie (29.05.2020)
☻ na WhatsApp, Messenger lub MMS-em (Grzegorz Jakosz, tel. 603663482)
2) Jeżeli masz możliwość to zagraj w piłkę nożną

☺

27.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Rozciąganie dynamiczne i statyczne”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!

1) Rozciąganie (stretching)
Zestaw ćwiczeń fizycznych polegający na rozciąganiu mięśni celem ich rozciągnięcia
i uelastycznienia, a także poprawieniu ukrwienia układu motorycznego i spowodowanie
jego rozruszania.
Najczęściej stosowane rodzaje stretchingu:
- dynamiczny
- statyczny
2) Rozciąganie statyczne a dynamiczne
https://www.youtube.com/watch?v=4UbaKRaPc7c
3) Rozciąganie dynamiczne
https://www.youtube.com/watch?v=nWEObxv2zws
Najczęstsze błędy przy rozciąganiu dynamicznym
https://www.youtube.com/watch?v=ku68fMHIzeI
4) Rozciąganie statyczne
https://www.youtube.com/watch?v=ba9SWTVmgTY
Najczęstsze błędy przy rozciąganiu statycznym
https://www.youtube.com/watch?v=9WUeSACrJzE
5) Ćwicz jak powyżej zwracając uwagę na poprawną technikę ćwiczeń
28.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Nauka żonglerki piłką w piłce nożnej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Rozgrzewka
https://www.youtube.com/watch?v=1lPboyiwUfM
2) Przygotowanie do nauki żonglerki piłką
https://www.youtube.com/watch?v=9Vstsltna6g
3) Nauka żonglerki piłką
https://www.youtube.com/watch?v=gaZzO91ro1o
https://www.youtube.com/watch?v=YnpmUpoLKIw
https://www.youtube.com/watch?v=aIUO8EgPBaQ
4) Jeżeli masz możliwość to zagraj w piłkę nożną
5) Rozciąganie
☻ przez 5 minut wykonaj samodzielnie rozciąganie statyczne
29.05.2020

WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Jazda na rowerze”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Jazda na rowerze
☻ jeżeli masz możliwość to wsiądź na rower i ciesz się jazdą przez ok. 30 minut
z zachowaniem:
- BEZPIECZEŃSTWA
- wszelkich restrykcji spowodowanych KORONAWIRUSEM
☻ wykonaj przejażdżkę pod opieką osoby dorosłej
☻ po skończonej jeździe wykonaj samodzielnie 5 minut rozciągania statycznego
2) Jeżeli nie masz możliwości pojeździć na rowerze to wybierz inną formę aktywności
ruchowej. Przykłady poniżej:
☻ spacer
☻ bieg
☻ ćwiczenia
☻ taniec
☻ ulubiona gra lub zabawa

………………………………………………………
28.05.2020

JĘZYK ANGIELSKI
Temat: Proponowanie, akceptowanie i odmawianie. Zwroty i wyrażenia.Ćwiczenia.
Zadania do wykonania:
1. Powtórz zwroty z ostatnich zajęć:.
 Would you like to (łud ju lajk to )
 How about going?(hał ebałt gołing)
 Are you free on (ar ju fri on)
 Let’s (lets)
 Why don’t we(łaj dont łi)
 Good idea (gud ajdia)
 That would be great.(dat łud bi grejt)
 That sound great (dat sałnds grejt)
 I’d love to, but ( ajd lof tu bat)
 Sorry but I have to (sori at aj hef to)
 I’m afraid , I’m a bit busy (ajm efrejd, ajm e bit bizi)
2.

3.

Poćwicz wyrażenia:
https://quizizz.com/join/quiz/5ecd8d336df970001f7cb1aa/start?from=soloLink
Share&referrer=5eb12cfca0a897001b1ef9d5
Zagraj:

4.

https://quizizz.com/join?gc=2638939
Słuchaj i powtarzaj:
https://youtu.be/GRI5aWHjiBE

MATEMATYKA
Temat: Sprawdź czy umiesz – Ułamki dziesiętne
ćw. s. 50 i 51
Możesz poćwiczyć rozwiązując quizy z tego działu.

INFORMATYKA
Temat: Programowanie
Kliknij na link https://www.matzoo.pl/programowanie/kierunki-poziom-2_84_481
Wykonaj zadania związane z programowaniem. Gdy zdobędziesz 5 ananasów, zrób screen
(zrzut ekranu) zapisz zdjęcie pod nazwą Programowanie i wyślij na maila
agnieszka836@vp.pl. Możesz też wysłać zdjęcia na WhatsApp 608073021. Powodzenia!!

PLASTYKA
Dziś osoby , które nie skończyły prezentów dla mam ( mam nadzieję , że wszyscy to zrobili), kończą je,
zaś osoby, które wysłały zdjęcie pracy i podarowały mamom prezenty….mają zadanie zaliczone.

PROJEKT (j. angielski)
TEST WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-V

Name:
Surname:
Class:

Date:

GRAMMAR AND COMMUNICATION
I.Wstaw: am, is lub are.

1. I ___ interested in folk art.
2. Chris___ from Leeds.

___

3. ___ it an onion?

5p.

4. We ___ at the football match.
5. You ___ not hungry.

II. Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej.

1. have/ got/ I/ hair/ long
…………………………………………
2. she/socks/ got/ Has/?
…………………………………………
3. the/ in/ The/ is/ treasure/ box
…………………………………………

___
6p.

4. your/ Put/ jeans/ the/ red basket/ in
…………………………………………
5. swimming/ We/ got/ on/ have/ Monday
…………………………………………
6. hasn’t/ got/ a/ He/ brother
…………………………………………

III. Podaj rzeczowniki w liczbie mnogiej.

a bus

- ……………

a child

- …………...

an anorak - …………...

___

a foot

- ……………

5p.

a man

- ……………

VOCABULARY

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podziel wyrazy w zależności od kategorii.
Feelings: ………………………………………………….
Clothes: …………………………………………………...
Days of the week: …………………………………………
Sports: ……………………………………………………..
Nationalities: ………………………………………………
Family: …………………………………………………….

Friday Polish sister T- shirt sailing happy

angry

father bikini Sunday Italian tennis

grandma Welsh Tuesday hot cap basketball

II.

Wykonaj rysunek według opisu:
He is fat.

___
18p.

He’ s got small eyes, big ears, a big nose and a small mouth.
He has not got hair.

___
6p.

READING
Przeczytaj tekst, następnie oceń czy podane zdania są prawdziwe( T), czy
fałszywe( F).

Hi, I’ m Ania.I’ m twelve years old. I am from Poznań in Poland.
I’ m interested in music, sport and films. My favourite sport is swimming. I have
got it on Wednesday and Saturday.

I speak Polish, English and German.
I am tall and slim.
I’ ve got one sister, Kasia. I haven’ t got a brother.
I love my sister and my family. I am a very happy girl.

1. Ania is twelve years old. ___
2. She is Polish. ___
3. She is interested in swimming. ___

___

4. Ania is fat. ___

5p.

5. She’ s got a sister and a brother. ___

WRITING
Napisz 5 zdań o sobie( np. name, country and home town, interests, family ).
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………….

___
5p.

Liczba uzyskanych punktów: ____

Grammar and communication ___
Vocabulary ___
Reading ___
Writing ___

……………………………………………………
29.05.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Jak napisać scenariusz przedstawienia?
1. Przyjrzyj się uważnie fotografiom ( podręcznik, s. 336). Spróbuj je ułożyć tak ,by powstała
historyjka według Twojego pomysłu.
2. Nadaj imiona swoim bohaterom- ć. 1b, s. 337.
3. Opisz miejsce akcji, niezbędne rekwizyty,.... ćw. 1c
4. Napisz szczegółowy plan wydarzeń – ćw. 1d
5. Nadaj tytuł wymyślonej historii- ćw. 1 e

JĘZYK ANGIELSKI
Temat: Proponowanie, akceptowanie i odmawianie. Przyimki. Powtórzenie.
Zadania do wykonania:
1. Otwórz podręcznik na str. 56.
2. Wykonaj zadanie 3 i 4.
3. Obejrzyj filmiki i powtarzaj:
https://youtu.be/oUIJN242tBw
https://youtu.be/Fbcimg1r1Ms
https://youtu.be/PAC0qY2lnAM

GEOGRAFIA
Witam serdecznie wszystkich piątoklasistów. Mam nadzieję , że po ,,przerwie” chętniej przystąpicie
do pracy z geografią i biologią. Zostało nam już niewiele, więc chyba wytrwamy do końca…
GEOGRAFIA KL.V

*Jeśli macie dostęp do atlasów spróbujcie odszukać na mapie położenie tajgi w oparciu o
podręcznik na str.148.
* Zapoznajcie się z treściami z podręcznika str.147-151
* wykonajcie notatkę w zeszycie
TEMAT: Tajga.
1.Tajga to duże obszary lasów iglastych i mieszanych , występujące głównie w północnych częściach
Azji , Europy i Ameryki PN. Inaczej zwana borealny las iglasty( dominują świerki, sosny , jodły)
2.Klimat:
-umiarkowany chłodny ( przez pół roku ujemna temperatura)
- opady przez cały rok, najczęściej w postaci śniegu
- krótkie ciepłe lata, długie , mroźne zimy
- występowanie wieloletniej zmarzliny( zamarznięte podłoże)
- występowanie rozlewisk i bagien ze względu na brak wsiąkania wody w zamarznięte niżej warstwy
ziemi
3.Bogactwa tajgi i zajęcia ludności
- trudne warunki życia-mało żyzne gleby , krótkie lata , teren słabo zaludniony
- ludność zajmowała się głownie zbieractwem, polowaniem , rybołówstwem
- obecnie mieszkańcy wydobywają bogactwa mineralne: ropa naftowa, gaz ziemny, złoto, diamenty
- na rzekach buduje się elektrownie, są one też ważnymi szlakami transportowymi
4. Zwierzęta tajgi: wiewiórki , burunduki, zające bielaki, sobole, rosomaki, lisy , wilki, rysie,
niedźwiedzie brunatne, łosie, renifery , jelenie
*wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4str.69. zrób zdjęcie i wyślij na numer 694629697
* przygotuj się do testu z klimatu śródziemnomorskiego ( na początku czerwca)

MUZYKA
Witajcie drodzy uczniowie
zbliża się Dzień Dziecka i w związku z tym, dziś nieco inaczej- miłej zabawy



oto quiz muzyczny na temat instrumentów, rozwiążcie go
https://wordwall.net/pl/resource/1445642/muzyka/quiz-muzyczny
zakręćcie ruletką 3 razy
https://wordwall.net/pl/resource/1696182/muzyka/rozta%c5%84czona-ruletka zad.1
wpiszcie do zeszytu tytuł piosenki , która podoba się wam najbardziej



i na koniec powtórka z tańców, o których już sami opowiadaliście na zajęciach- dopasujcie
pary do odpowiedniego rodzaju tańca
https://wordwall.net/pl/resource/1847143/muzyka/taniec

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka

Czekam na zad.1 pozdrawiam (tel.606497415)

………………………………………………………
(18.05 - 22.05)
18.05.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Jak uratowaliśmy panią Audę – list Obieżyświata.



Posłuchaj jeszcze raz fragmentu książki, w którym mowa o ratowaniu Hinduski
(rozdz. 13).
Napisz w zeszycie plan wydarzeń:

RATOWANIE AUDY
1. Podjęcie decyzji o ratowaniu młodej kobiety.
2. Podjechanie jak najbliżej świątyni i przedyskutowanie planu akcji.
3. Czekanie na zapadnięcie nocy.
4. Próba sforsowania głównego wejścia.
5. Oczekiwanie na zaśnięcie strażników.
11
6. Przejście na drugą stronę świątyni i drążenie otworu w murze.
7. Usłyszenie głosów i odwrót bohaterów.
8. Pojawienie się strażników.
9. Czuwanie i obserwowanie uśpionego tłumu.

10. Wyprowadzenie ofiary i ułożenie obok zwłok męża.
11. Podpalenie stosu.
12. Podstęp Obieżyświata.
13. Ucieczka bohaterów.


Napisz w imieniu Obieżyświata list do jego przyjaciela we Francji, w którym opowie
o tym, jak bohaterowie uratowali panią Audę. Pamiętaj o wszystkich wyznacznikach
listu. (miejsce, data, nagłówek, treść, podpis). Pamiętaj o wstępie, rozwinięciu i
zakończeniu. Przypominam również, że zarówno we wstępie, jak i zakończeniu
nadawca powinien nawiązać kontakt z odbiorcą.

MATEMATYKA
Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=NmuR91sLyLk
Zapisz w zeszycie temat i rozwiąż zadanie 1 a, b s. 167
Ćw. 1, 2 s. 33
Dla chętnych zad.2 s. 168

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Was esse ich gern? Tworzenie wypowiedzi. Przysłówki częstotliwości.

Zadanie do wykonania:
1. Powtórz słownictwo. Słownictwo znajdziesz w podręczniku na str. 85.
2. Zapisz w zeszycie temat, przepisz słówka i naucz się:
Wie oft?- Jak często?
immer- zawsze
oft- często
manchmal- czasami
selten- rzadko
nie (nii), niemals (nimals)- nigdy
ab und zu (ab und cu)- od czasu do czasu
von Zeit zu Zeit (von cajt cu cajt)- od czasu do czasu
https://youtu.be/_SEl6wNgdpY
3.
Wykonaj zadanie 4a w podręczniku str. 60. Podkreśl odpowiedź, która dotyczy
Ciebie:).
4.
Wykonaj ćwiczenie 10 w zeszycie ćwiczeń str. 41. Odpowiedź zapisz w zeszycie.
Pamiętaj o czasowniku na drugim miejscu
Przykład: Julia isst Obst gern.

Julia isst Pizza nicht gern.
Jan trinkt Cola nicht gern.
Wykonaj ćwiczenie 11 i 12 w zeszycie ćwiczeń str. 41.
Kulturoznawstwo- Berlin.
Obejrzyj filmik:
https://youtu.be/dHlUqAJcfqg

5.
6.

…………………………………………………….
19.05.2020

MATEMATYKA
Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych
ćw. 3, 4 s. 33
ćw. 5 s. 34
ćw. 10 s. 35
pozostałe zadania z tego tematu dla chętnych

HISTORIA
Zapisz temat w zeszycie
Rozbicie dzielnicowe
Przeczytaj tekst z podręcznika str. 178-181 i uzupełnij na jego podstawie zeszyt ćwiczeń str.
80-81
Przepisz tekst do zeszytu:
1. Po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138r. rozpoczął się w Polsce okres rozbicia
dzielnicowego. Rywalizacja pomiędzy książętami dzielnicowymi osłabiała Polskę.
2. W 1226r. Konrad mazowiecki sprowadził do Polski zakon krzyżacki i dał im ziemię
chełmińską. Krzyżacy utworzyli tam państwo zakonne. Rozpoczęli też podbój Prus.
3. W 1241r. na Polskę najechali Mongołowie, zwani też Tatarami. Aby zatrzymać
najeźdźców książę śląski Henryk Pobożny stoczył z nimi bitwę pod Legnicą. Choć
Polska poniosła tam klęskę, to jednak najeźdźcy wycofali się.

W razie pytań proszę o kontakt

jolanta.koterba@gmail.com

KATECHEZA
AutoKatecheza klasa IV, V z dnia 19.05.2020

"Imiona Maryi"

Pozdrawiam Was!!!
Zapraszam, abyście z pomocą tej katechezy zastanowili się nad tym: Kim jest dla was
Maryja?
Zapraszam do tematu lekcji: "Imiona Maryi"
Po oglądnięciu mojego filmiku zapraszam do wykonania następujących kroków:
Krok 1
Zapisz do zeszytu nowy temat lekcji:
"Imiona Maryi"
Krok 2
Dla utrwalenia katechezy przeczytaj w książce z religii tekst ze strony 183-185.
Krok3
W swoim zeszycie odpowiedz pisemne na następujące pytanie:
Czego ja mogę dzisiaj nauczyć się od Maryi?

Czekam na zdjęcie twojego zadania z książki na maila lub na whats app .do środy (6 maja)
Dziękuje Tobie za wysiłek tej katechezy i Twoją cierpliwość.

A tutaj przesyłam link do filmiku:
https://youtu.be/_41CTSgxOy0
Do zobaczenia!! Pozdrawiam.

Pan Marcin

………………………………………………………

20.05.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Sprawdzian z lektury "W 80 dni dookoła świata"
Napisz sprawdzian z lektury, a następnie odeślij do nauczyciela. Sprawdzian zostanie
przesłany na maila.

MATEMATYKA
Temat: Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=Fq4jfKekPB8
ćw. 1 s.36
ćw. 3, 4 s. 37
Pozostałe zadania z tego tematu dla chętnych

W-F
18.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Przepisy gry w piłkę nożną”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Podstawowe przepisy gry w minipiłkę nożną:
☻ wymiary boiska 105m x 68m
☻ wymiary bramki 7,32m x 2,44m

☻ drużyna liczy 11 zawodników (10 zawodników + 1 bramkarz)
☻ mecz trwa 2 połowy po 45 minut
☻ rzut karny wykonuje się z odległości 11m
☻ rozpoczęcie gry wykonuje się z środka boiska na początku każdej połowy i po zdobyciu
bramki
☻ wznowienie gry wykonuje się z: rzutu od bramki, rzutu wolnego, rzutu różnego, rzutu
karnego, wrzutu z autu, rzutu sędziowskiego
☻ nie wolno przeciwnika kopać, pchać, szarpać itp.
☻ sędzia ma 2 kartki - żółtą i czerwoną
☻ żółta kartka to napomnienie (zawodnik może grać dalej)
☻ czerwona kartka to wykluczenie z gry (zawodnik musi opuścić boisko do końca meczu)
2) Kliknij poniżej a znajdziesz wszystkie przepisy gry (dla chętnych):
https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/941/3245Przepisy_Gry_2019_2020_Internet_Final.pdf
3) Kliknij poniżej i zobacz: Reprezentacja Polski – Droga do EURO 2020 (dla chętnych):
https://www.youtube.com/watch?v=VKeJorzJXVA
4) Quiz dla utrwalenia wiadomości z piłki ręcznej, kliknij poniżej (dla chętnych):
http://sporttopestka.pl/rozwiaz-krotki-test-quiz-z-pilki-recznej
5) Jeżeli masz możliwość to zagraj w piłkę nożną

☺

20.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Technika w piłce nożnej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Technika to umiejętność ekonomicznego i celowego postępowania ćwiczącego
w czynnościach ruchowych niezbędnych do prowadzenia gry.
Technika w piłce nożnej:
1. Ogólna
2. Ukierunkowana
3. Specjalna
Podstawowe elementy techniki specjalnej w piłce nożnej:
1. Prowadzenie piłki
2. Uderzenie piłki
3. Przyjęcie piłki
4. Zwód
5. Gra ciałem
6. Drybling
7. Odbiór piłki przeciwnikowi

8. Wślizg
9. Wrzut piłki z autu
10. Technika gry bramkarza
2) Kliknij poniżej i wykonaj ćwiczenia na czucie piłki:
https://www.youtube.com/watch?v=0qGg1wwp5ng
https://www.youtube.com/watch?v=kll7GunTW7Q
3) Jeżeli masz możliwość to zagraj w piłkę nożną

☺

lub ćwicz jak poniżej
https://www.youtube.com/watch?v=Ft9X-8wBlZI
21.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Prowadzenie piłki w piłce nożnej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Kliknij poniżej i zobacz prawidłową technikę:
☻ Prowadzenie piłki po linii prostej i łamanej
https://www.youtube.com/watch?v=V8vtTm8U_vs
☻ Prowadzenie piłki slalomem
https://www.youtube.com/watch?v=inNmmREIlYM
https://www.youtube.com/watch?v=G7XUgvtoC84
https://www.youtube.com/watch?v=3e4LdI2ubyc
https://www.youtube.com/watch?v=O0j2cjz1e_c
https://www.youtube.com/watch?v=EFsc_lp-pFw
☻ Prowadzenie piłki ze strzałem na bramkę
https://www.youtube.com/watch?v=klZeF5drwvI
2) Ćwicz jak powyżej:
☻ zamiast pachołków można użyć klocki, pluszaki itp.
☻ można ćwiczyć slalom bez strzału na bramkę
3) Jeżeli masz możliwość to zagraj w piłkę nożną

☺

22.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Podanie i przyjęcie piłki w piłce nożnej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!

1) Kliknij poniżej i zobacz prawidłową technikę:
☻ Podanie i przyjęcie piłki
https://www.youtube.com/watch?v=hVOSpyJM3SA
2) Ćwicz jak powyżej:
☻ z drugą osobą
lub
☻ ze ścianą lub murem
3) Kliknij poniżej i ćwicz:
https://www.youtube.com/watch?v=jsGpL3YW1xI
https://www.youtube.com/watch?v=iAYraxzl9FQ

☺

4) Jeżeli masz możliwość to zagraj w piłkę nożną

lub ćwicz jak poniżej
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=TI-Thsr9VFA

………………………………………………………
21.05.2020

JĘZYK ANGIELSKI
Temat: Proponowanie, akceptowanie i odmawianie. Zwroty i wyrażenia.
Zadania do wykonania:
1. Zapisz temat i przetłumacz poniższe zwroty w zeszycie.
 Would you like to (łud ju lajk to )
 How about going?(hał ebałt gołing)
 Are you free on (ar ju fri on)
 Let’s (lets)
 Why don’t we(łaj dont łi)
 Good idea (gud ajdia)
 That would be great.(dat łud bi grejt)
 That sound great (dat sałnds grejt)
 I’d love to, but ( ajd lof tu bat)
 Sorry but I have to (sori at aj hef to)
 I’m afraid , I’m a bit busy (ajm efrejd, ajm e bit bizi)
1. Naucz się wyrażeń.

MATEMATYKA
Temat: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=k8I6gDSwpxk

W zeszycie zapisz temat i wykonaj zad. 1 a, b s.172
ćw. 1,2, 3, 4 s.39

INFORMATYKA
Temat: Zmiana rozmiaru obrazu.

W edytorze grafiki Paint, możemy zmienić rozmiar obrazu. Aby to zrobić musisz postępować
zgodnie z instrukcją poniżej.

Wpisz w przeglądarce Google hasło, pod którego nazwą będziesz szukać obrazków.
Kliknij na Grafikę.

Pojawi się wiele obrazków, aby zobaczyć jaki rozmiar ma obrazek musisz kliknąć na
wybrany obraz następnie najechać na niego strzałką. Wtedy w lewym dolnym rogu pojawi
się rozmiar. Pamiętaj rozmiar musi być większy niż 1000 na 800.

Jeżeli rozmiar się zgadza, kliknij na obraz prawym przyciskiem myszy i zaznacz Zapisz
obraz jako..

Pojawi się nowe okno, kliknij na pulpit i zapisz.

Otwórz edytor grafiki i wklej pobrane zdjęcie.

Pojawi się nowe okno zaznacz pulpit i poszukaj zapisanego obrazu, kliknij na obrazek i
na otwórz.

Zdjęcie powinno się wkleić. Następnie kliknij na zmień rozmiar. Pojawi się nowe okno
tam zaznacz piksele, odznacz haczyk w „zachowaj współczynnik proporcji”, wpisz nowe
rozmiary (muszą być mniejsze niż 1000/800) np. 600 na 200 i kliknij OK. Obraz
powinien zmienić rozmiar.

Gotowe zadanie zapisz pod nazwą Obraz wyślij na maila agnieszka836@vp.pl

PROJEKT (j. angielski)
Zadania do wykonania:

2.

1. Posłuchaj i powtarzaj:
https://youtu.be/qM4goU44w6A
Przetłumacz poniższe słowa z działu świat przyrody- Nature 1

5. Rozwiąż quiz
https://quizizz.com/join?gc=4305762

…………………………………………………….

22.05.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Z wizytą w teatrze, kinie, muzeum...
1.Przyjrzyj się planszy i opisz słownie , co przedstawia – s. 328, podręcznik.
2. Pisemnie wykonaj zad. 2, s.329- podręcznik.
3. W Zeszycie ćwiczen, nr 2 odszukaj temat " Kultura języka" i przeczytaj czym jest kultura
języka , a następnie wykonaj zad. 3 i 4. Dla chętnych zad.1 i 2.

JĘZYK ANGIELSKI
Temat: Proponowanie, akceptowanie i odmawianie. Dialog.
Zadania do wykonania:
1. Otwórz podręcznik na str. 52.
2. Wykonaj zadanie 1.
3. Wysłuchaj dialogu. Nagrania prześle na Wasze numery Whatsapp.
4. Przeczytaj kilka razy tekst razem z nagraniem.
5. Spróbuj przeczytać dialog samodzielnie
Zadanie dodatkowe na 6.:)))
1. Nagraj dialog i prześlij na mój numer Whatsapp. :)

MUZYKA
Witajcie drodzy uczniowie






Na początek zaśpiewajcie jeszcze raz znaną już wam piosenkę. Nie zapomnijcie o
niespodziance…. dzień mamy i taty już za 4 dni!!!
https://www.youtube.com/watch?v=76dilvjeKWc
Pamiętajcie, że będzie się wam łatwiej śpiewało razem z nagraną na linku piosenką, nie
musicie śpiewać sami.
Ja również czekam na filmiki odważnych dziewczyn. Panowie pewnie będą się jeszcze
wykazywać na innych muzycznych polach 
Dziś zapraszam na specjalny koncert, w którym możecie posłuchać wielu pięknych piosenek,
zobaczyć mniej i bardziej znane instrumenty, a przede wszystkim przyjemnie spędzić czas. To
koncert z okazji 100lecia urodzin Świętego Jana Pawła II. Nie musicie słuchać całego,
wybierzcie fragment albo na podglądzie kilka piosenek.
Zad.1 zapiszcie w zeszycie
1.tytuły piosenek, które już słyszeliście
2.tytuł najlepszej wg was piosenki

3.zadanie dodatkowe na 6: wypiszcie przynajmniej 10 instrumentów, które zobaczyliście w
trakcie oglądania. Miłego oglądania, nie śpieszcie się z odpowiedziami, na słuchanie
koncertu musicie mieć trochę czasu https://www.youtube.com/watch?v=_GoMwlSIcA8

Pozdrawiam (tel.606497415)

………………………………………………………………………….

(11.05 - 15.05)
11.05.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Sprawdzian – Test z mitologii.
Rozwiąż II część testu . Test zostanie przesłany na adres e-mail. Odpowiedzi wyślij do
nauczyciela. Po sprawdzeniu części II punkty zostaną zsumowane ( cz. I i II) i zostaną
odesłane wyniki

MATEMATYKA
Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 …
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=dyqYW3NS2Hw
W zeszycie zapisz temat i wykonaj zad. 1a,b,c s.157
ćw.3 s.20
Dla chętnych ćw. 7, 8 s.21

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Lecker, lecker...Rzeczowniki złożone. Czytanie ze zrozumieniem.

Zadanie do wykonania:
1. Przypomnij sobie zasady tworzenia rzeczowników złożonych z ostatnich zajęć.
Zasady tworzenia rzeczowników złożonych znajdziesz w podręczniku na stronie 59.
2.
Wykonaj zadanie 2a str.59 w podręczniku.
3.
Wykonaj zadanie 3a w podręczniku str. 60. Podkreśl i poszukaj w słowniku
niezrozumiałych wyrazów.
4.
Powtórz słownictwo. Słownictwo znajdziesz w podręczniku na str. 85
5.
Kulturoznawstwo: Obejrzyj prezentację

6.

https://prezi.com/qezgqkgln_yz/tradycyjne-potrawy-w-krajachniemieckojezycznych/https://quizlet.com/pl/488411870/potrawy-regionalne-z-krajowdach-regionale-gerichte-aus-den-dach-landern-flash-cards/
Zagraj: na wasze numery Whatsapp wyśle kod dostępu do przygotowanego Quizu.

………………………………………………………
12.05.2020

MATEMATYKA
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne
www.youtube.com/watch?v=9Nw1H59bJXU
W zeszycie zapisz temat i rozwiąż zad.3 a,b,c s. 160
ćw. 3a s. 24
ćw. 7 a s. 25
Pozostałe zadania z tego tematu dla chętnych.

HISTORIA
Zapisz temat w zeszycie
Panowanie Bolesława Krzywoustego

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 165-167 i uzupełnij na jego podstawie ćwiczenia str. 74-75

Przepisz tekst do zeszytu:
4. Po wygnaniu Bolesława Śmiałego z kraju władcą Polski został Władysław Herman.
5. Po śmierci Władysława Hermana władzę mieli przejąć jego synowie: Zbigniew i
Bolesław Krzywousty. Bolesław Krzywousty pokonał jednak brata i władał całą
Polską.
6. W 1138r. Bolesław Krzywousty podzielił swoje państwo pomiędzy swoich synów.
Wprowadził jednak zasadę senioratu co oznaczało, iż władzę zwierzchnią miał
sprawować senior czyli najstarszy przedstawiciel z rodu Piastów.

7. Państwo pierwszych Piastów miało charakter patrymonialny czyli władza
przechodziła z ojca na syna.

Władysław

Bolesław

Mieszko

Wygnaniec

Kędzierzawy

Stary

Śląsk, ziemię

Mazowsze i

lubuską

Kujawy

Henryk

Kazimierz

Wielkopolskę

ziemia

Nic nie otrzymał

z Poznaniem

sandomierska

ponieważ
urodził się po

Dzielnica

śmierci ojca

senioralna
ziemię
krakowską,
Sieradz,
Gniezno, Kalisz

W razie pytań proszę o kontakt

jolanta.koterba@gmail.com

KATECHEZA
Pozdrawiam Was!!!
Zapraszam, abyście z pomocą tej katechezy dokonali refleksji nad naszym życiem,
przemijaniem.
Dziś kończymy spotkania , które nazywamy chrystofaniamiami . Zmartwychwstały Pan
wraca do domu Ojca.
Zapraszam do tematu lekcji: "Powrót do Ojca - Wniebowstąpienie"
Mam dla was nowy odcinek. ( Proszę nie sugerować się 6 na początku w czołówce filmu.
W końcu 6 klasa przed wami tuz tuż.....
Oto link do filmiku:
https://youtu.be/IoYpV4gwdn0
Po oglądnięciu mojego filmiku zapraszam do wykonania następujących kroków:

Krok 1
Zapisz do zeszytu nowy temat lekcji:
Powrót do Ojca - Wniebowstąpienie
Krok 2
Przeczytaj w książce z religii tekst ze stron 175-177
Wykonaj w zeszycie zadanie 2 ze str. 177.
Czekam na zdjęcie twojego zadania z książki na maila lub na whats app .
Przypominam o uzupełnieniu zaległości i przesłanie brakujących aktywności, prze osoby,
które jeszcze tego nie uczyniły).

Dziękuje Tobie za wysiłek tej katechezy i Twoją cierpliwość.
Do zobaczenia!! Pozdrawiam.
Pan Marcin

…………………………………………………….
13.05.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Co to jest woltyżerka? Wyjaśniamy trudne słownictwo lektury "W 80 dni dookoła
świata "
Uzupełnij słowniczek trudnych wyrazów „W 80 dni dookoła świata”, który zostanie przesłany
drogą mailową. Jeśli będziesz miał trudności z dopasowaniem hasła , możesz posłużyć się
Słownikiem Języka Polskiego PWN, którego link znajdziesz poniżej
https://sjp.pwn.pl/

MATEMATYKA
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=bxQEflT7cFY&t=15s
W zeszycie zapisz temat i rozwiąż zad.1 a,b,c s. 162
ćw. 3 a s. 27

ćw. 6 s. 27
ćw. 7 s. 28
Pozostałe zadania z tego tematu dla chętnych.

W-F
11.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Sprawdzian wiedzy – przepisy gry i technika w piłce ręcznej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Praca na ocenę. ABC!
Powtórka materiału (dla chętnych):
☻ Podstawowe przepisy gry w piłkę ręczną:
- wymiary boiska 20m x 40m
- wymiary bramki 2m x 3m
- pole bramkowe to promień 6m
- linia rzutów karnych znajduje się na 7m
- przerywana linia rzutów wolnych to promień 9m
- linia ograniczająca wyjście bramkarza w czasie rzutu karnego znajduje się na 4m
- na boisku drużyna liczy 7 zawodników (6 zawodników + 1 bramkarz)
- zawodnik wykonujący rzut wolny lub karny musi dotykać, co najmniej 1 stopą podłoża
- zawodnik z piłką może poruszać się kozłując piłkę
- zawodnik z piłką może wykonać max. 3 kroki bez kozłowania piłki
- zawodnik, który nie kozłuje piłki może ją trzymać max. 3 sekundy
- 2 krótkie gwizdki oznaczają zdobycie bramki
☻ Technika to umiejętność ekonomicznego i celowego postępowania ćwiczącego
w czynnościach ruchowych niezbędnych do prowadzenia gry.
Podstawowe elementy techniki w piłce ręcznej:
1. Poruszanie się w ataku i w obronie
2. Chwyty
3. Podania
4. Przemieszczanie się z piłką – kozłowanie
5. Rzuty
6. Zwody
7. Technika gry bramkarza
Proszę zaznaczyć tylko 1 odpowiedź przy każdym z poniższych pytań.
Można wydrukować poniższe pytania i zaznaczyć w kółeczko właściwą odpowiedź lub
napisać na kartce papieru nr pytania a obok właściwą odpowiedź np. 1 A
UWAGA!!! W poniższym teście znajdują się 2 pytania, na które nie znajdziecie odpowiedzi
w powyższym materiale do powtórki. Jednak omawialiśmy te zagadnienia na lekcji lub
można je znaleźć we wszystkich przepisach gry w piłkę ręczną, które były do wglądu dla
chętnych i znajdują się klikając poniżej
https://zprp.pl/wp-content/uploads/2016/12/Przepisy_-gry_pilka_reczna_2016.pdf

1. Jakie są wymiary bramki?
A) 7,32m x 2,44m
B) 2m x 3m
C) 3m x 5m
2. Ile kroków maksymalnie może wykonać zawodnik z piłką bez kozłowania?
A) 1
B) 3
C) 5
3. Ile krótkich gwizdków sędziego oznacza zdobycie bramki?
A) 1
B) 2
C) 3
4. Ilu zawodników liczy drużyna?
A) 7 (6 zawodników + 1 bramkarz)
B) 7 (6 bramkarzy + 1 zawodnik)
C) 11 (10 zawodników + 1 bramkarz)
5. Ile sekund maksymalnie może trzymać zawodnik piłkę nie kozłując jej?
A) 0
B) Ile tylko chce
C) 3
6. Czego nie wolno zawodnikowi wykonującemu rzut wolny lub rzut karny?
A) Rzucać dotykając podłoża, co najmniej 1 stopą
B) Cieszyć się po zdobyciu bramki
C) Rzucać z wyskoku
7. Kiedy zawodnik może podać do swojego bramkarza?
A) Gdy bramkarz nie znajduje się w polu bramkowym
B) Gdy bramkarz znajduje się poza boiskiem
C) Gdy bramkarz znajduje się w polu bramkowym
8. Kto może przebywać w polu bramkowym?
A) Nauczyciel
B) Bramkarz
C) Każdy zawodnik
9. Co zaliczamy do elementów techniki?

A) Chwyty, podania, rzuty
B) Chwyty, podania, strzał piłki nogą
C) Gwizdek, strój, piłkę
10. Co nie zaliczamy do elementów techniki?
A) Kibicowanie
B) Zwody
C) Technikę gry bramkarza
Proszę zrobić zdjęcie kartki z odpowiedziami i wysłać:
☻ do piątku włącznie (15.05.2020)
☻ na WhatsApp, Messenger lub MMS-em (Grzegorz Jakosz, tel. 603663482)
2) 15 minut ćwiczeń

☺

☻ z przyjacielem
(pies, kolega, koleżanka, osoba dorosła itp.)
- poniższy film ma tylko służyć pomocą w wymyślaniu własnych ćwiczeń
https://www.youtube.com/watch?v=gcBql4RmetE
- pamiętaj o bezpieczeństwie i prawidłowej technice wykonywanych ćwiczeń
np. przysiady na pełnych stopach
☻ lub ćwicz samodzielnie
13.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i grzbietu”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Kliknij poniżej i ćwicz
https://www.youtube.com/watch?v=3ERU6CNGKMk

14.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Ćwiczenia ogólnorozwojowe z przyborem nietypowym – papier toaletowy”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Kliknij poniżej i ćwicz
☻ https://www.youtube.com/watch?v=TPHa1hK81CI
☻ https://www.youtube.com/watch?v=q_FoJOcCZP0
☻ https://www.youtube.com/watch?v=fJuExtXREmg

☻ https://www.youtube.com/watch?v=SS2Rjpr7Jm4
2) Spróbuj wymyślić, co najmniej 5 innych ćwiczeń z papierem toaletowym
15.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Kształtowanie siły – 7 podstawowych ćwiczeń funkcjonalnych”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Trening funkcjonalny to rodzaj ćwiczeń prozdrowotnych podobnych do czynności
wykonywanych w życiu codziennym, takich jak: podnoszenie, pchanie, podciąganie itp.
Główne korzyści:
☻ wzmocnienie mięśni
☻ poprawa równowagi
☻ poprawa stabilizacji
☻ poprawa koordynacji
☻ poprawa postawy ciała
☻ mniejsze ryzyko kontuzji
☻ przywrócenie prawidłowych wzorców ruchowych
☻ podniesienie jakości życia – zmniejszenie bólów
7 podstawowych ćwiczeń funkcjonalnych:
1. Deska
2. Przysiad
3. Wypad
4. Martwy ciąg
5. Unoszenie bioder
6. Pompki
7. Podciąganie
2) Ćwicz jak poniżej
- pamiętaj o prawidłowej technice wykonywania ćwiczeń
- ćwiczenia wykonaj po 10 razy, jedynie deskę i przysiad przy ścianie po 10 sekund
- przed poniższymi ćwiczeniami wykonaj dobrą rozgrzewkę
1. Deska
☻ przodem na przedramionach
https://www.youtube.com/watch?v=MWgyMO9ACAQ
☻ bokiem na przedramieniu
https://www.youtube.com/watch?v=j8EGzrFJetE
☻ tyłem na przedramionach
https://www.youtube.com/watch?v=ZNAxdJ6Bt00
2. Przysiad
https://www.youtube.com/watch?v=UxWyPQ89zO8
3. Wypad
☻ zakroki
https://www.youtube.com/watch?v=NRAMGbaEaxk
☻ wykroki

https://www.youtube.com/watch?v=sf5nMfF7YXg
4. Martwy ciąg
☻ „jaskółka”
https://www.youtube.com/watch?v=U4zgJx1KRVg
5. Unoszenie bioder
https://www.youtube.com/watch?v=J-rIQATdB0Y
6. Pompki
https://www.youtube.com/watch?v=_Au-OGr8iqU
7. Podciąganie
https://www.youtube.com/watch?v=aobX9XhpLts
lub
https://www.youtube.com/watch?v=OedpSI8LkoY
Powyższe ćwiczenia to tylko baza. Z czasem stają się stosunkowo łatwe do wykonania,
dlatego każde ćwiczenie należy stopniowo modyfikować (zmieniać), aby było trudniejsze
do wykonania w efekcie, czego wpływamy na zwiększenie efektywności tych ćwiczeń.
Modyfikacja ta polega na:
☻ Zmniejszaniu powierzchni styku z podłożem
Przykład:
- Ćwiczenie bazowe (podstawowe):
Deska tyłem na przedramionach (przedramiona to większa powierzchnia styku)
https://www.youtube.com/watch?v=ZNAxdJ6Bt00
- Ćwiczenie trudniejsze (po modyfikacji):
Deska tyłem na wyprostowanych rękach (dłonie to mniejsza powierzchnia styku)
https://www.youtube.com/watch?v=6CljjpfKx88
☻ Zmniejszaniu punktów podparcia
Przykład:
- Ćwiczenie bazowe (podstawowe):
Deska przodem na przedramionach (4 punkty podparcia)
- Ćwiczenie trudniejsze (po modyfikacji):
Deska przodem na przedramionach z uniesioną jedną nogą (3 punkty podparcia)
☻ Ćwiczeniu na niestabilnym podłożu
Przykład:
- Ćwiczenie bazowe (podstawowe):
Przysiady na podłodze (2 punkty podparcia na stabilnym podłożu)
- Ćwiczenie trudniejsze (po modyfikacji):
Przysiady na piłkach sensomotorycznych (2 punkty podparcia na niestabilnym
podłożu)

…………………………………………………………
14.05.2020

JĘZYK ANGIELSKI
Temat: Czytanie ze zrozumieniem . The Disneyland.
Zadania do wykonania:
1. Przeczytaj uważnie tekst. Podręcznik str 50.

2. Do zeszytu wypisz i przetłumacz wyrazy: Check these words.
Wykonaj ćwiczenie 1 str 50 i 2 str.51.

MATEMATYKA
Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=j8bqpWyfOao
W zeszycie zapisz temat i rozwiąż zad.
zad. 2 a,b,c s. 165
ćw. 4 s. 31
Pozostałe zadania z tego tematu dla chętnych.

INFORMATYKA
Temat: Kolumny
W edytorze tekstu podzielić tekst na kolumny. Aby to zrobić musisz:
1.
2.
3.
4.

Zaznaczyć tekst
Kliknąć zakładkę układ
Kliknąć na kolumny
Wybrać odpowiednią ilość kolumn
2

3

4

1

ZADANIE

Poszukaj w Internecie informacji na temat netykiety. Skopiuj tekst wklej do Worda, zastosuj
podział tekstu na dwie kolumny. Następnie poszukaj informacji na temat wirusów
komputerowych. Skopiuj tekst, wklej do Worda, zastosuj podział tekstu na trzy kolumny.
Tak może wyglądać wykonane zadanie.

Zapisz plik pod nazwą Kolumny. Jeżeli masz taką możliwość wyślij plik na adres
agnieszka836@vp.pl lub prześlij zdjęcie przez komunikator WhatsApp.

PROJEKT (j. angielski)
Projekt: Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.
Data: 14.05.2020
Grupa: czwartek, godz. 13.45
Temat: Powtarzamy czasy.Czas Present Simple.
Zadania do wykonania:
1. Przypomnij sobie zasadę tworzenia czasu:

2.

Wykonaj ćwiczenie:

3.

Wejdź na stronę i zagraj:
https://quizizz.com/join?gc=595584

……………………………………………………….
15.05.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Śladami Fileasa Fogga.

1. Odpowiedź w zeszycie na poniższe pytania
– Kim są główni bohaterowie powieści?
– Dlaczego wybrali się w podróż dookoła świata?
– Kiedy dzieje się akcja powieści?

2. Poniżej znajduje się trasa wyprawy postaraj się na globusie lub mapie świata odnależć
podane miejsca:

Londyn – Paryż – Turyn –Brindisi – Suez – Bombaj – Kalkuta – Hongkong
– Szanghaj – Jokohama – San Francisco – Nowy Jork – Liverpool –
Londyn.
3. Zastanów się, które z zaznaczonych miejsc najbardziej chciałbyś/ chciałabyś odwiedzić i
dlaczego.
4. Wyobraź sobie, że wybrałaś/wybrałeś się w podróż dookoła świata. Napisz opowiadanie na
ten temat.

JĘZYK ANGIELSKI
Temat:Przyimki kierunku. ćwiczenia interaktywne. Quiz.
Zadania do wykonania:
1. Powtórz przyimki określające kierunek.
2. Wejdź na stronę:
joinmyquiz.com
Wpisz swoje imię i podaj kod przesłany na Twój numer Whatsapp.

Dla chętnych:
Wejdź na stronę:
joinmyquiz.com
Wpisz swoje imię i podaj kod przesłany na Twój numer Whatsapp.
https://quizizz.com/join?gc=297183

3.

MUZYKA
Witajcie drodzy uczniowie
Dziękuję wam za przesłane filmiki , wielu z was nauczyło się w krótkim czasie pięknie grać. Jeszcze
nie wszyscy zdążyli to zrobić, ale macie nadal taką możliwość, poćwiczcie proszę i prześlijcie nagranie
na pewno wam się uda.
Zbliża się Dzień Matki i Ojca 26.05!!! nie zapomnijcie przygotować niespodziankę rodzicom albo
opiekunom. Możecie podziękować im piosenką.



Otwórzcie ten link i posłuchajcie https://www.youtube.com/watch?v=76dilvjeKWc
Zad.1 Przepiszcie ten tekst do zeszytu i wyślijcie zdjęcie

1.Tak szybko upłynęło tyle lat. Lat, których nie zapomni żadne z nas.
To chwile rozwijania się jak ptak. Nauki i radości piękny czas,
lecz pamiętajmy, że nie wszystko wiemy i komu zawdzięczamy to kim się
stajemy.
ref. Dziękujemy Wam za oddanie i miłości dar,
za ogrom tych niesamowitych chwil, pomoc, poświęcenie sił.
Dziękujemy za to, że dzięki Wam poznajemy siebie.
Dziękujemy Wam. Dziękujemy Wam. Dziękujemy Wam.
2.To na Was można liczyć w każdej z chwil, nawet kiedy dzieli nas tysiące mil,
więc całym sercem, całą duszą swą dziękujemy za miłości pełen dom,
lecz pamiętajmy, że wciąż siebie mamy i komu zawdzięczamy, że ciągle
wzrastamy.
ref. Dziękujemy Wam…..
Wdzięczności pełne serca, lecz pamiętajmy,
że wciąż siebie mamy i komu zawdzięczamy, że ciągle wzrastamy.
ref. Dziękujemy Wam….
 Słuchajcie tę piosenkę gdy sprzątacie swój pokój, odpoczywacie, nudzicie
się….. Nauczcie się ją śpiewać , nagrajcie filmik i wyślijcie go 26 maja
rodzicom albo opiekunom, na pewno ucieszą się z niespodzianki. Będzie
się wam łatwiej śpiewało, razem z nagraną na linku piosenką, nie
musicie śpiewać sami. W tle może być słyszalne to oryginalne nagranie,
a wy w roli głównej
Zad.2 dla chętnych Prześlijcie
również ten filmik do mnie, może być wcześniej;))

Czekam na 1 lub 2 zad. powodzenia
(tel.606497415)

……………………………………………………..

(04.05 - 08.05)
04.05.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Mitologiczne potyczki językowe.
Odszukaj w Zeszycie ćwiczeń nr 2 temat: Mitologiczne potyczki językowe i wykonaj ćw.
3,5,7,8
Dla chętnych:
ćw. 1,2,4,6,9.
Ważne
Poniżej znajduje się link do darmowego audiobooka pt. "W 80 dni dookoła świata". Zaplanuj
sobie wysłuchanie lektury, z którą będziemy pracować od 13.05. Można znaleźć też inne
nagrania tej lektury.
https://www.youtube.com/watch?v=uwK1sJyanM8

MATEMATYKA
Temat: Różne sposoby zapisywania długości i masy
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=C_VCjKJ6siI
Zapisz w zeszycie temat i przepisz ze s.148 i 149 podręcznika z zielonego tła tylko przykłady zapisane
niebieskim drukiem.
ćw. 2 s.9
ćw.6 s. 10
Pozostałe zadania z tego tematu dla chętnych

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Lecker, lecker...rzeczowniki złożone

Rzeczowniki złożone
Składają się one z dwóch lub więcej wyrazów pisanych łącznie, z których ostatni zawsze jest
rzeczownikiem, a poprzednie wyrazy mogą być innymi częściami mowy, np. przymiotnikami. Cały
wyraz ma rodzajnik ostatniego rzeczownika.!!! :) Wyraz zaczynamy tłumaczyć od ostatniego
rzeczownika.
 die Tomaten + die Suppe = die Tomatensuppe (zupa pomidorowa)
 der Käse + das Brot = das Käsebrot (kanapka z serem)
 groß + der Vater = der Großvater (dziadek)
 der Apfel + der Kuchen = der Apfelkuchen (szarlotka)

W rzeczownikach złożonych często nie ma żadnego elementu łączącego (np. die Topfblume, die
Aufgabe). Bardzo często jednak tworzymy rzeczowniki złożone za pomocą różnych spójek, które
służą m.in. ułatwieniu wymowy, np.:
spójka „s/es” (często występująca)
 das Arbeitszimmer = die Arbeit + das Zimmer (pracownia, gabinet)
 das Geburtstagsgeschenk = die Geburt + der Tag + das Geschenk (prezent urodzinowy)
 die Jahreszeit = das Jahr + die Zeit (pora roku)
spójka „n/en”
(brak konkretnych reguł użycia, chociaż po dodaniu tej spójki forma pokrywa się często z liczbą
mnogą danego rzeczownika; porównaj formy podane w nawiasach)
 die Straßenbahn = die Straße (l.mn. die Straßen) + die Bahn (tramwaj)




spójka „er”
(zasada podobna jak przy spójce „n/en”)
das Kinderzimmer = das Kind (l.mn. die Kinder) + das Zimmer (pokój dziecięcy)
das Wörterbuch = das Wort (l.mn. die Wörter) + das Buch (słownik)

Tworzenie rzeczowników złożonych w języku niemieckim jest nieraz bardzo dowolne i możemy
tworzyć słówka, których nie da się znaleźć w żadnym słowniku. Należy jednak pamiętać o samych
regułach tworzenia, żeby w gąszczu liter nie zgubić np. wspomnianych wyżej spójek.
Ciekawostka na deser: jedno z najdłuższych słów w języku niemieckim
 die
Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellsc
haft
czyli krótko mówiąc ( Stowarzyszenie Statków Pływających po Dunaju :))))
Siebenhundertsiebenundsiebzigtausendsiebenhundertsiebenundsiebzig – (siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem ,
w skrócie: 777 777)

Zadanie do wykonania:
1. Powtórz odmianę czasownika “essen “ i “trinken”
2. Przeczytaj zasady tworzenia rzeczowników złożonych
3. Zeszyt ćwiczeń str. 40. Ćw. 6,7,8.
4. Powtórz słownictwo z poprzednich zajęć. Słownictwo znajdziesz w podręczniku na
str. 85

……………………………………………………….
05.05.2020

MATEMATYKA
Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=JhsRo2EdyQw
Zapisz w zeszycie temat i wykonaj zad 3 a, b,s.152 podręcznik

Oglądnij filmik www.youtube.com/watch?v=jr58hkXreQQ
Zad.3 d,e s.152 podręcznik

HISTORIA
Zapisz temat w zeszycie
Upadek i odbudowa państwa pierwszych Piastów
Przeczytaj tekst z podręcznika str. 162-164 i uzupełnij na jego podstawie ćwiczenia str. 72-73
Przepisz tekst do zeszytu:
8. Po śmierci Bolesława Chrobrego w 1025r. królem zostaje Mieszko II. Utracił jednak
on władzę, gdy na Polskę najechali cesarz Niemiec władca Rusi.
9. Odbudowy państwa polskiego dokonał dopiero syn Mieszka II – Kazimierz
Odnowiciel. Za jego panowania stolicą Polski został Kraków.
10. W1076r. królem Polski został Bolesław Śmiały, syn Kazimierza. Jednak w wyniku
konfliktu z biskupem Stanisławem, który został zamordowany, król Bolesław musiał
uciekać z kraju.
Konflikt pomiędzy biskupem Stanisławem a królem Bolesławem Śmiałym w skrócie został
przedstawiony w filmiku https://www.youtube.com/watch?v=76wN8v5f5I4
W razie pytań proszę o kontakt

jolanta.koterba@gmail.com

KATECHEZA
AutoKatecheza klasa IV- V z dnia 05.05.2020

„Dary Zmartwychwstałego”

Pozdrawiam Was!!!
Zapraszam, abyście z pomocą tej katechezy dokonali refleksji nad sakramentem pokuty i pojednania z
Bogiem, który stał się darem i owocem spotkania uczniów ze Zmartwychwstałym Panem. Zapraszam
do tematu lekcji: "Dary Zmartwychwstałego" Po oglądnięciu mojego filmiku zapraszam do wykonania

następujących kroków: Krok 1 Zapisz do zeszytu nowy temat lekcji: "Dary Zmartwychwstałego" Krok
2 Wykonaj w zeszycie zadanie 1 ze str. 171 w podręczniku w religii. Czekam na zdjęcie twojego
zadania z książki na maila lub na whats app .
Przesyłam link do filmiku :
https://youtu.be/Sz22TTErk04

Dziękuje Tobie za wysiłek tej katechezy i Twoją cierpliwość.
Do zobaczenia!! Pozdrawiam.
Pan Marcin

………………………………………………………
06.05.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Sprawdź siebie!



Przeczytaj tekst "O Dedalu"- podręcznik, s. 325
wykonaj pisemnie w zeszycie ćw. 1-7 i ćw.10, s. 326.

MATEMATYKA
Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
ćw. 1a,b, d s.12
ćw. 3 s. 12
ćw 13 s.15
ćw.15 s. 16
dla chętnych www.eduelo.pl/quizy/poziom-v/matematyka/ulamki-dziesietne/dodawanie-ulamkowdziesietnych/
www.eduelo.pl/quizy/poziom-v/matematyka/ulamki-dziesietne/odejmowanie-ulamkow-dziesietnych/

W-F

04.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Tańczmy razem – układy taneczne”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Kliknij poniżej i ćwicz
☻ https://www.youtube.com/watch?v=UgElxLvuQx0
☻ https://www.youtube.com/watch?v=QCzeiW2nNV8
☻ https://www.youtube.com/watch?v=OakW4rv_cNw
☻ https://www.youtube.com/watch?v=36-QWe-JeO8
06.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Tworzymy własny układ taneczny do ulubionej muzyki”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Kliknij poniżej i ćwicz
☻ https://www.youtube.com/watch?v=UgElxLvuQx0
☻ https://www.youtube.com/watch?v=QCzeiW2nNV8
☻ https://www.youtube.com/watch?v=OakW4rv_cNw
☻ https://www.youtube.com/watch?v=36-QWe-JeO8
2) Utwórz własny 5-minutowy układ taneczny do ulubionej muzyki
07.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Ćwiczenia ogólnorozwojowe z przyborem nietypowym – ręcznik”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Kliknij poniżej i ćwicz
https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4
08.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Ćwiczenia według inwencji własnej ucznia”

UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Wykonaj ćwiczenia według własnego pomysłu zgodnie z poniższym schematem
☻ 5 minut – rozgrzewka
☻ 15 minut – ćwiczenia
☻ 5 minut – rozciąganie

…………………………………………………………..
07.05.2020

JĘZYK ANGIELSKI
Temat: Przyimki określające kierunek.
Zadania do wykonania:
1. Podręcznik str. 49. Powtórz i naucz się przyimków określających kierunek.

MATEMATYKA
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000,…
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=S_IR6o0Hb9M
W zeszycie zapisz temat i wykonaj zad.1a s. 155
Ćw. 3 a, b s.17
Dla chętnych www.youtube.com/watch?v=Gx9RnsP13nc
Ćw. 10 s.19
Na wesoło www.youtube.com/watch?v=B6hcFQC8Fhc

INFORMATYKA
Temat- Symbole
Postępuj zgodnie z instrukcją: 1.wstawianie – 2.symbol – 3.więcej symboli – 4.wpisujemy
Wingdings- 5. wybieramy symbol – 6.wstaw.

ZADANIE
Przepisz poniższy tekst i wstaw symbole.

Zapisz plik pod nazwą Symbole. Jeżeli masz taką możliwość wyślij plik na adres
agnieszka836@vp.pl lub prześlij zdjęcie przez komunikator WhatsApp.

Ćwicz programowanie:
Kliknij na link https://studio.code.org/sections/LFSVCC

PROJEKT (j. angielski)
Temat: Odmiana czasownika have got.
Zadania do wykonania:
1. Przypomnij sobie odmianę czasownika “have got” - mieć

Link do szczegółowego opisu użycia czasownika wraz z wymową i przykładami:
https://www.helloangielski.pl/rozmowki/czasownik-miec/
2.

Tak wygląda odmiana czasownika w zdaniu twierdzącym (POSITIVE FORM)
w przeczeniach (NEGATIVE FORM) i w pytaniach (QUESTIONS)

3.
Uzupełnij kartę pracy. Jeżeli nie masz możliwości wydrukowania odpowiedzi zapisz w
zeszycie z datą i podpisem.

……………………………………………………….
08.05.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Sprawdzian – Test z mitologii.
Rozwiąż I część testu . Test zostanie przesłany na adres e-mail. Odpowiedzi wyślij do
nauczyciela.

JĘZYK ANGIELSKI
Temat:.Powtórzenie. Uczucia. Ćwiczenia w mówieniu
Zadania do wykonania:
1. Posłuchaj i powtarzaj
Link do ćwiczeń:
https://youtu.be/dv9GuiJ-cZw

MUZYKA
Witajcie drodzy uczniowie
Dziękuję wam za przesłane filmiki i zdjęcia, wielu z was nauczyło się w krótkim czasie pięknie grać
utworek Hallelujah. Jeszcze nie wszyscy zdążyli to zrobić, ale macie nadal taką możliwość,
poćwiczcie proszę






i prześlijcie nagranie na pewno wam się uda.

Wiecie już, że orkiestra symfoniczna wykonuje muzykę tzw. poważną, między innymi
koncerty i symfonie. Za największego twórcę symfonii uważa się Ludwiga van Beethovena,
kompozytora epoki klasycyzmu. Ludwig już jako 12letni chłopiec zastępował czasem przy
pulpicie dyrygenckim swojego nauczyciela, prowadząc orkiestrę na dworze królewskim. W
ten sposób zarabiał pierwsze pieniądze.
Bardzo
znana jest IX Symfonia- w ostatniej części oprócz bogatej orkiestry występuje chór i soliści.
W tamtych czasach nikt tego wcześniej nie zrobił, więc było to dużym zaskoczeniem dla
publiczności.
Posłuchajcie
zaskakującego!! nagrania właśnie tej części. Na początku pojawią się orgoooomne „skrzypce”
czyli kontrabas, potem nieco mniejsze wiolonczele itd….
https://www.youtube.com/watch?v=3lNaajK3Scc
Na pewno rozpoznaliście ten fragment- to Oda do radości- hymn Unii Europejskiej (związku
krajów, które współpracują ze sobą gospodarczo i politycznie, Polska też należy do Unii).
Wersję, którą na pewno znacie lepiej to muzyka wraz ze słowami Friedricha Schillera
posłuchajcie https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA

Skoro już znaleźliście flet i wygonili z niego pająki pograjmy jeszcze trochę….
Przepiszcie do zeszytu zad.1 Zauważcie, że 1wsza i 2ga linijka jest prawie taka samaostatnie trzy nuty są inne, a ostatnia linijka jest taka jak 2ga.

Oda do radości
h h c2 d2 d2 c2 h a I g g a h h a a I

h h c2 d2 d2 c2 h a I g g a h a g g
ref. a a h g a h c2 h g I

I

a h c2 h a g a d2 h----I

h h c2 d2 d2 c2 h a I g g a h a g g II


zad.2 Nauczcie się grać tę melodię i prześlijcie mi filmik . Pomoc znajdziecie tutaj
https://www.youtube.com/watch?v=tdtpN0yl9B4

i jeszcze podpowiedź dla „potrzebujących”

h to 1dziurka zakryta
a to 2 dziurki , g to 3 dziurki
c2 to z tyłu zakryta a z przodu 1 pusta i 2ga zakryta d2 to „brzydki” palec
Powodzenia
(tel.606497415)

…………………………………………………………..

(27.04 - 30.04)
27.04.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Rzeźba boskiego buntownika.






Dopasuj rzeżby do odpowiednich pojęć- ćw. 1, s. 319 podręcznik
Przypomij sobie informacje o Prometeuszu (podręcznik, s. 45)
Rozwiąż test na Eduelo.
Zapoznaj się z informacjami nt. twórców rzeźb Prometeusza.
Napisz wypowiedź wg podanej instrukcji ćw. 1d- s. 320.

MATEMATYKA
Temat: Sprawdzian – Figury na płaszczyźnie
Rozwiąż test na stronie Eduello ( do wtorku)

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Lecker, lecker...
Zadanie do wykonania:
1. Powtórz odmianę czasownika “essen “ i “trinken”
2. Zeszyt ćwiczeń str. 38. Ćw. 2.
3. Powtórz słownictwo. Słownictwo znajdziesz w podręczniku na str. 85.

……………………………………………………..

28.04.2020

MATEMATYKA
Temat: Zapisywanie ułamków dziesiętnych
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=EBZ4CbIx0vc
W zeszycie zapisz temat i napisz kilka ułamków dziesiętnych (z przecinkiem ) zamień je na ułamki
zwykłe (możesz skorzystać ze s. 142 z podręcznika)
Ćw.1,3,4,s 3

HISTORIA
Zapisz temat w zeszycie
Panowanie Bolesława Chrobrego
Przeczytaj tekst z podręcznika str. 158-161 i uzupełnij na jego podstawie ćwiczenia str. 70-71
Przepisz tekst do zeszytu:
11. Po śmierci Mieszka I władcą Polski został jego syn Bolesław Chrobry.
12. Czeski biskup Wojciech udał się z misją nawracania do Prus. Misja ta trwała jednak
krótko, ponieważ został on zamordowany przez Prusów. Ciało męczennika wykupione

przez Bolesława Chrobrego spoczęło w Gnieźnie, a sam Wojciech został ogłoszony
patronem Polski.
13. W 1000r. odbył się zjazd gnieźnieński. Przy grobie zmarłego św. Wojciecha spotkali
się cesarz Niemiec - Otton III i Bolesław Chrobry.
14. W 1025r. Bolesław Chrobry koronował się na pierwszego króla Polski.

Istnieje także możliwość rozwiązywania quizów historycznych na stronie
https://www.eduelo.pl/
W razie pytań proszę o kontakt

jolanta.koterba@gmail.com

KATECHEZA
AutoKatecheza klasa IV- V z dnia 28.04.2020

"Spotkania ze Zmartwychwstałym" - Katecheza dla klasy IV- V

Pozdrawiam Was Jesteśmy po niedzieli Miłosierdzia Bożego !!

Trwamy dalej w okresie Wielkanocnym. Zatem zapraszam, abyście z pomocą tej katechezy
dokonali refleksji nad tym, jak Jezus przychodził do swoich uczniów po swojej śmierci i
zmartwychwstaniu.
Temat: "Spotkania ze Zmartwychwstałym"
Po oglądnięciu mojego filmiku zapraszam do wykonania następujących kroków:
Krok 1 Zapisz do zeszytu nowy temat lekcji: "Spotkania ze Zmartwychwstałym"
Krok 2 Wykonaj w zeszycie zadanie 1 ze s. 168 w podręczniku w religii .
Czekam na zdjęcie twojego zadania na maila lub na whats app (nr tel 695 371 855) .
A teraz już link do filmiku:
https://youtu.be/tAtUZPSlxlo

Dziękuje Tobie za wysiłek tej katechezy i Twoją cierpliwość. Do zobaczenia!! Pozdrawiam.

Pan Marcin

……………………………………………………..
29.04.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: W świecie mitów greckich.



Wykonaj ćw .1a, c, d , 4, s. 321-234




ćw. 5 , s. 321 - podręcznik
dla chętnych- ćw. 1 b, s. 321, ćw. 3, s. 324

MATEMATYKA
Temat: Zapisywanie ułamków dziesiętnych
Ćw. 5,6,7,s.4
Ćw. 9,10,11 s.5
Pozostałe ćwiczenia z tego tematu dla chętnych

W-F
„Sprawdzian wiedzy – piramida żywienia, jedz warzywa i owoce, pij wodę,
aktywność fizyczna, idea olimpizmu, pomiar tętna, fair play”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Praca na ocenę. PRAWDA czy FAŁSZ!
Powtórka materiału (dla chętnych):
☻ Piramida żywienia
https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4
☻ Jedz warzywa i owoce

https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY
☻ Pij wodę
https://www.youtube.com/watch?v=6IFZKkybDOY
☻ Aktywność fizyczna
https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY
☻ Idea olimpizmu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olimpizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_olimpijskie
☻ Pomiar tętna
- tętno spoczynkowe (HRsp)
https://www.youtube.com/watch?v=Y8cd9ShYK5k
- tętno maksymalne (HRmax)
- wzór: 220 – wiek = HRmax
☻ Fair play
- sprawiedliwa, uczciwa gra
- przestrzeganie przepisów gry
- odrzucenie korzyści wynikających z błędów sędziego
- odrzucenie różnego rodzaju oszustw sportowych
- godne zachowanie zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki
Proszę napisać przy każdym z poniższych zdań:
P – jeśli zdanie jest prawdziwe (zgodne z prawdą)
albo
F – jeśli zdanie jest fałszywe (niezgodne z prawdą)
Można wydrukować poniższe zdania i zaznaczyć w kratce właściwą odpowiedź lub napisać
na kartce papieru nr pytania a obok właściwą odpowiedź np. 1 P

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

□
□
□
□
□
□
□

Tłuszcze należy jeść w mniejszych ilościach
Warzywa i owoce nie zawierają witamin i składników mineralnych
Woda to najzdrowszy napój gaszący pragnienie
Dzieci powinny wypijać ok. 1,5 litra wody tygodniowo
Aktywność fizyczna zapobiega wadom postawy
Każdego dnia człowiek powinien robić, co najmniej 10 kroków
Igrzyska olimpijskie organizuje się, co 2 lata (na przemian letnie i zimowe)

8.

9.

10.

□
□
□

Wzór na tętno maksymalne: HRmax = 220 – wzrost
Fair play to godne zachowanie tylko w wypadku zwycięstwa
Fair play dopuszcza drobne oszustwa i nieprzestrzeganie przepisów gry

Proszę zrobić zdjęcie kartki z odpowiedziami i wysłać:
☻ do czwartku włącznie (30.04.2020)
☻ na WhatsApp, Messenger lub MMS-em (Grzegorz Jakosz, tel. 603663482)
2) Wykonaj dla relaksu i odprężenia ulubione ćwiczenia przez 10 minut

☺

28.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Podania i chwyty piłki w piłce ręcznej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Kliknij poniżej i zobacz prawidłową technikę:
☻ Chwyt piłki
https://www.youtube.com/watch?v=c8WfxtE4Ucs&list=PLtslWZmjdf4KDZJgUvR_YLd34MJoLge_&index=1
☻ Podania
https://www.youtube.com/watch?v=5Qd2ZA834qc
☻ Technika podań i rzutów
https://www.youtube.com/watch?v=TlRHuxbD61g&list=PLtslWZmjdf4KDZJgUvR_YLd34MJoLge_&index=9
2) Jeżeli masz możliwość to:
☻ ćwicz podania i chwyty piłki z drugą osobą (zamiast piłki może być woreczek itp.)
lub
☻ wykonaj ulubione ćwiczenia przez 30 minut przy ulubionej muzyce
29.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Przepisy gry w koszykówkę”
UWAGA!!!

Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując poniższy quiz
http://sporttopestka.pl/rozwiaz-krotki-test-quiz-z-koszykowki/
2) Podstawowe przepisy gry w koszykówkę:
☻ wymiary boiska 28x15 metrów
☻ wysokość kosza 3,05 metra
☻ drużyna liczy 5 zawodników
☻ mecz rozgrywany jest 4x10 minut
☻ kosz uzyskany z bliższej odległości niż linia 6,75 metra liczony jest za 2 punkty
☻ kosz uzyskany zza linii 6,75 metra liczony jest za 3 punkty
☻ kosz uzyskany za linii rzutów wolnych 3,60 metra liczony jest za 1 punkt
☻ poruszanie się z piłką po boisku dozwolone jest, gdy zawodnik piłkę kozłuje
☻ nie wolno kozłować piłki oburącz jednocześnie tylko jednorącz lub na zmianę
☻ po kozłowaniu i chwycie piłki nie wolno znowu kozłować
☻ zawodnik może trzymać piłkę maksymalnie 5 sekund
☻ drużyna ma 8 sekund na wyjście z piłką z własnej połowy
3) Wszystkie przepisy gry w koszykówkę (dla chętnych)
https://sedziowanie.pzkosz.pl/internalfiles/fckfiles/file/pliki/SEDZIOWIE/Oficjalne%20Przep
isy%20Gry%20w%20Koszyk%C3%B3wk%C4%99%202018.pdf
4) Jeżeli masz możliwość to:
☻ zagraj w koszykówkę
lub
☻ kozłuj piłkę prawą ręką, lewą ręką, na zmianę prawą i lewą ręką, pod uniesioną nogą,
między nogami oraz inne ćwiczenia z piłką jakie znasz
lub
☻ wykonaj 10 ulubionych ćwiczeń
30.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Przepisy gry w siatkówkę”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując poniższy quiz
http://sporttopestka.pl/rozwiaz-quiz-z-siatkowki/
2) Podstawowe przepisy gry w siatkówkę:
☻ wymiary boiska 9x18 metrów
☻ wysokość siatki dla kobiet 2,24 m, dla mężczyzn 2,43 m
☻ drużyna liczy 6 zawodników
☻ mecz rozgrywany jest do 3 wygranych setów
☻ set wygrywa drużyna, która zdobędzie 25 punktów z przewagą, co najmniej 2 punktów
☻ piąty set grany jest do 15 punktów z przewagą, co najmniej 2 punktów

☻ drużyna może odbić piłkę maksymalnie 3 razy (4 razy z dotknięciem piłki przez blok)
☻ jeden zawodnik nie może odbić piłki 2 razy pod rząd (wyjątek, odbicie piłki po bloku)
☻ piłka może być odbita każdą częścią ciała
☻ piłka w czasie gry może odbić się od siatki
☻ nie wolno dotykać siatki
☻ nie wolno przekraczać linii środkowej
☻ zagrywkę wykonuje się zza linii końcowej
☻ zagrywka musi być wykonana dłonią lub dowolną częścią ręki
☻ czas wykonania zagrywki to 8 sekund od gwizdka sędziego
☻ piłka po zagrywce może dotknąć siatki
3) Wszystkie przepisy gry w siatkówkę (dla chętnych)
file:///C:/Users/KOMPUT~1/AppData/Local/Temp/przepisy-gry-w-pilke-siatkowa-20172020.pdf
4) Jeżeli masz możliwość to:
☻ zagraj w siatkówkę, np. balonem w domu
lub
☻ odbijaj piłkę lub balon sposobem oburącz górnym, sposobem oburącz dolnym, na zmianę
sposobem oburącz górnym i dolnym
lub
☻ wykonaj 10 ulubionych ćwiczeń

……………………………………………………..
30.04.2020

JĘZYK ANGIELSKI
Temat: Uczucia.
Zadania do wykonania:
1. Podręcznik str. 108 ćw.2

MATEMATYKA
Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=_-17UyeNx4Y
W zeszycie zapisz temat i wykonaj zad. 1 s.146 z podręcznika
Ćw. 1,2 s. 7
Ćw. 5 s. 8

Pozostałe ćwiczenia z tego tematu dla chętnych

INFORMATYKA
Stwórz tabelę z planem lekcji. Poniżej obrazkowa instrukcja i przykładowy plan.

1

2

3

4

5

Żeby napisać godzinę tak jak w
przykładowej tabeli musisz zaznaczyć
Indeks górny

PLAN LEKCJI

Lekcja
1
2
3
4
5
6
7

Godzina
815- 900

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Jeżeli masz taką możliwość wyślij plik na adres agnieszka836@vp.pl lub prześlij zdjęcie
przez komunikator WhatsApp (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę).

PROJEKT (język angielski)
Temat: A, an some, any.
Zadania do wykonania:
W dzisiejszych ćwiczeniach koniecznie trzeba pamiętać, że:
a – stawiamy przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej, zaczynającym się na
spółgłoskę,
an– stawiamy przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej, zaczynającym się na
samogłoskę,
some – stawiamy przed rzeczownikami niepoliczalnymi oraz policzalnymi w liczbie mnogiej,
w zdaniach oznajmujących,
any – stawiamy przed rzeczownikami niepoliczalnymi i policzalnymi w liczbie mnogiej, w
zdaniach pytających i przeczących.

………………………………………………………….
(20.04 - 24.04)
20.04.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Pan Tomasz – portret filantropa.
1. Bohater noweli BolesławaPrusa ma pewne cechy łączące go z samym autorem: to
intelektualista, człowiek inteligentny i zamożny, który postanawia zaangażować się w pomoc
ubogim i potrzebującym. (Ciekawostką może być fakt, iż według jednej z anegdot Bolesław
Prus nie znosił dźwięku katarynek).
Pobierz załącznik, który został wysłany na e-mail, uzupełnij go i wyślij poprzez pocztę
elektroniczną lub zdjęcia na whatapp )
2. Samodzielnie wypełnij test na portalu Eduelo.

MATEMATYKA
Temat: Czworokąty – podsumowanie
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=NvwMBnJOr_I
ćw. 1,2 s. 37
ćw. 3, 5 s.38
dla chętnych ćw. 6 s.38

JĘZYK NIEMIECKI
Język niemiecki 20.04.2020
Klasa IV
Temat: Lecker, lecker...
Zadanie do wykonania:
1. Zapisz w zeszycie odmianę czasownika essen- jeść i trinken- pić. (tabela na karcie pracy).
Uzupełnij kartę pracy:

Słowniczek:

Viel Glück :)

………………………………………………………

21.04.2020

MATEMATYKA
Temat: Figury przystające
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=1SesR9QqdFg
ćw.1, 3 s.39
ćw.5 s.40
dla chętnych ćw4 i 6 s.40

HISTORIA
Zapisz temat w zeszycie
Narodziny państwa polskiego
Przepisz do zeszytu i uzupełnij luki w tekście z pomocą podręcznika str. 155-157
Początek państwa polskiego jest związany z postacią księcia Mieszka I, wywodzącego się z
dynastii ……………..……..… . W ……… r., chcąc zapewnić bezpieczeństwo państwu,
książę podjął decyzję o przyjęciu ……….……….… . Państwo, którym rządził, nazywamy
…………………………… patrymonialną , gdyż władza była przekazywana z ojca na syna.
Przerysuj do zeszytu i uzupełnij tabelkę.
Przyczyny przyjęcia chrztu

Skutki przyjęcia chrztu

KATECHEZA
AutoKatecheza klasa IV- V z dnia 21.04.2020

Dzień dobry Kochani!!!
Pozdrawiam was serdecznie po wielkanocnym wypoczynku!!!
Wierzę, że macie się dobrze i dajecie radę. Przesyłam wam świeżutką katechezę do zrobienia w wolnej chwili.
Zapraszam abyście z pomocą tej katechezy jeszcze głębiej przyglądnęli się wydarzeniom Wielkiej Soboty - Wigilii
Paschalnej

Po Wysłuchaniu do końca, powtarzam do końca mojego filmiku (patrz link do niego poniżej) zapraszam do zapisania tematu
lekcji w zeszycie
"Wigilia Paschalna - szczyt roku liturgicznego"
i wykonania w swoim zeszycie krótkiego zadania, które wskazałem poniżej filmiku w jego opisie:
Oto link:

https://www.youtube.com/watch?v=0y5DDGKFefE
Wszystkiego dobrego
Bardzo na was liczę i pozdrawiam
Marcin Jędorowicz

AutoKatecheza klasa IV- V z dnia 23.04.2020

Pozdrawiam Was Kochani w Tygodniu Miłosierdzia Bożego!!!
Zapraszam, abyście z pomocą tej katechezy przeżyli dobrze ten tydzień i całe wasze życie.
Dzisiaj zaglądamy do tematu ""Jezu Ufamy Tobie" - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO"
Po oglądnięciu mojego "przerwanego" filmiku zapraszam do wykonania następujących kroków:
Krok 1
Zapisz do zeszytu nowy temat lekcji:
"Jezu Ufamy Tobie" - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Krok 2
Wykonaj pisemnie zadanie, o którym wspominałem w nagraniu przy samej końcówce filmu (ale ktoś z youtube mnie uciął) Stąd proszę w kroku 3 o twoją pisemną refleksję w zeszycie:
Krok 3
Twoje pisemne zadanie: "Jak sądzisz: Czy dzisiejszy świat potrzebuje świadków miłosierdzia?"

Czekam na twoją pisemną refleksję w zeszycie pod tematem lekcji i zdjęcie na maila lub na what app .

Podaje link do filmiku
https://youtu.be/yK-SgRHRu-Y
Dziękuje Tobie za wysiłek tej katechezy i Twoją cierpliwość. Czekam na wasze zaległe zadania.
Do zobaczenia!! Pozdrawiam.
Katecheza w dniu dzisiejszym jest wam zaproponowana w takiej formie i po raz drugi w tym tygodniu z uwagi na fakt, ze w
poprzednim tygodniu nie było żadnej lekcji religii (wskazanie P. Dyrektor ZSP Samborowice, aby została zrealizowana).
Pan Marcin

………………………………………………………
22.04.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Zwróć uwagę innych- plakat społeczny.
1. Przyjrzyj się plakatom i odpowiedz na pytania zawarte w ćw. 1 i 2., s. 318, podręcznik
2. Zapoznaj się zdefinicją plakatu społecznego.
3. Przygotuj projekt plakatu- ćw. 4, s. 319, podręcznik.
Jeśli nie masz pomysłu, czego może on dotyczyć , skorzystaj z poniższych propozycji
dotyczących , np.środowiska:
- przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wody, gleby i powietrza;
- walka o utrzymanie czystości lasów, parków i rezerwatów przyrody;
- ochrona zwierząt;
- zapobieganie pożarom lasów;
- zbieranie i selekcjonowanie odpadków.

MATEMATYKA
Temat: Powtórzenie – Figury na płaszczyźnie
ćw.1,2,3,4,s.41
ćw.5,6 s.42
ćw.9, 10 s.43

W-F
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Zobacz poniższy film i postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji
https://www.youtube.com/watch?v=6IFZKkybDOY
2) Ćwicz jak poniżej
☻ Rozgrzewka
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U
☻ Koordynacja
https://www.youtube.com/watch?v=qHobgNEjrrQ
☻ Rozciąganie
https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw
22.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Aktywność fizyczna”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Zobacz poniższy film i postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji
https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY
2) Ćwicz jak poniżej
☻ łatwiejszy zestaw ćwiczeń
https://www.youtube.com/watch?v=WbMKgaPPAs0
☻ trudniejszy zestaw ćwiczeń
https://www.youtube.com/watch?v=aiMiU6mMLhA
23.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Fair play”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) FAIR PLAY– sprawiedliwa, uczciwa gra.
Postawa FAIR PLAY cechuje się:

☻ przestrzeganiem przepisów gry
☻ odrzuceniem korzyści wynikających z błędów sędziego
☻ odrzuceniem różnego rodzaju oszustw sportowych
☻ godnym zachowaniem zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki
Zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę.
https://www.youtube.com/watch?v=Lp65x6uEDlA
2) Ćwiczenia
☻ włącz swoją ulubioną muzykę
☻ wykonaj 10 ulubionych ćwiczeń
☻ każde ćwiczenie po 10 powtórzeń
24.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Technika w piłce ręcznej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Technika to umiejętność ekonomicznego i celowego postępowania ćwiczącego w
czynnościach ruchowych niezbędnych do prowadzenia gry.
Podstawowe elementy techniki w piłce ręcznej:
1. Poruszanie się w ataku i w obronie
2. Chwyty
3. Podania
4. Przemieszczanie się z piłką –kozłowanie
5. Rzuty
6. Zwody
7. Technika gry bramkarza
2) Ćwicz jak poniżej
☻ Rozgrzewka
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U
☻ Ćwiczenia z piłką
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
☻ Rozciąganie
https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw

……………………………………………………..
23.04.2020

JĘZYK ANGIELSKI
Temat: Uczucia.
Zadania do wykonania:
1. Zeszyt ćwiczeń str. 33 ćw. 4 i 5.
Zadanie dodatkowe:
1. Zeszyt ćwiczeń str 33 ćw. 6 i 7

MATEMATYKA
Temat: Powtórzenie – Figury na płaszczyźnie
Wejdź na stronę Eduelo- przedmiot matematyka i rozwiązuj quizy z działu - Figury na płaszczyźnie.

INFORMATYKA
Praca z klawiaturą komputera. Ćwiczenie usprawniające technikę pisania na klawiaturze
Przepisz dokładnie poniższy tekst. Następnie wyśrodkuj.

Gotową pracę prześlij

Jeżeli masz taką możliwość wyślij plik na adres agnieszka836@vp.pl lub prześlij zdjęcie na
komunikator WhatsApp (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę).

PROJEKT (j. angielski)
Temat: Przyimki miejsca.
Zadania do wykonania:
1. Prepositions of place. Przyimki miejsca- tabela

Put one correct word: One word can be used more than once! Wstaw jedno z
odpowiednich słów. Jedno słowo może być użyte kilka razy.
2.

3.
Put one correct word: in, on, under, in front of, behind, next to, between. One
word can be used more than once! Wstaw jedno z odpowiednich słów. Jedno słowo może
być użyte kilka razy.

A. The dog is ………… the chair.
B. The cat is ……………….. the table.
C. The cat is ………………… the computer.
D. The cat is ……………………….. the wardrobe.
The dog is ………………………. the wardrobe.
E. The dog is ……………………… the bed.
The cat is ……………………….. the bed.
F. The dog is ………………………………….. the painting.
G. The cat is ………………………………… the cupboard.
H. The TV is …………………………………… the cat and the dog.
J. The cat is ………………………… the chest of drawers.
The dog is …………………………………. the chest of drawers.
K. The bookcase is ……………………………… the cats.
L. The dog is ……………………………… the stereo.

4.

Describe the room. Opisz pokój.

Source: Picture from the Internet
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zadania wyślij na mój numer whatsapp z dzisiejszą datą i podpisem. Jeżeli nie masz możliwości
wydrukowania odpowiedzi zapisz na kartce lub w zeszycie.
GOOD LUCK:)))
Ilona Maciejończyk-Rabenda

………………………………………………………..

24.04.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.


Zapoznaj się z tekstem przypowieści- podręcznik, s. 316







przeanalizuj zachowania bohaterów- ćw. 1, s.316
zapoznaj się z definicją słowa" przypowieść"( żółta ramka)
w Słowniku Wyrazów Bliskoznacznych znajdź słowo "miłosierdzie". Wpisz do
zeszytu kilka wyrazów bliskoznacznych do tego słowa . Możesz skorzystać ze
słownika online https://synonim.net/s%C5%82ownik-wyraz%C3%B3wbliskoznacznych
pisemnie wykonaj ćw. 3C, 5, s. 317- podręcznik

JĘZYK ANGIELSKI
Temat: Przyimki określające kierunek.
Zadania do wykonania:
1. Podręcznik str. 49. Przetłumacz w zeszycie wyrazy. (Patrz tabela poniżej)
2. Podręcznik ćw. 6 str 49.
3. Zeszyt ćwiczeń str 31 ćw. 8

MUZYKA
Witajcie
Dziś będziecie grać na flecie. Niektórzy najpierw poczują się jak poszukiwacze skarbów )))
gdzie jest mój flet…..? może w szkole, pod łóżkiem……. nie… na szczęście jest! znalazł się!!
Hura!!!
Proszę przegonić z niego pająki i zaczynamy:



Zad.1 Przepiszcie lub wydrukujcie ten utworek i wklejcie do zeszytu, zróbcie zdjęcie i
wyślijcie do mnie. Tłustym drukiem zaznaczone są nuty, które należy wytrzymać
dłużej, odstępy dodatkowo pokazują , że nuta jest jeszcze dłuższa.
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Teraz posłuchajcie https://www.youtube.com/watch?v=J8rnHJ_S9Sc
I spróbujcie zagrać. Poćwiczcie, może uda się wam zagrać ten utworek razem z wykonawcą .

Przypominam, że trzymamy flet w lewej ręce a prawą podtrzymujemy go na dole, nie
podpieramy się łokciami. Dmuchamy lekko i delikatnie- im więcej dziurek
zakrywamy, tym delikatniej dmuchamy. W pierwszej linijce warto policzyć ile
razy dźwięk powtarzamy ( g 6 razy ale 2gi jest dłuższy a 4razy- wszystkie pozostałe
są krótkie)


Zad.2 dla chętnych możliwość zdobycia 6: proszę nagrać swoje wykonanie i przesłać
filmik.

Powodzenia
(tel.606497415)

…………………………………………………………
(15.04 - 17.04)
15.04.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Zaglądamy do wnętrza Katarynki i poznajemy budowę noweli.
1. Sprawdź znajomość tekstu noweli w formie kartkówki, a następnie poprawne
odpowiedzi wpisz do karty odpowiedzi. Kartę odpowiedzi wyślij w formie zdjęcia. (
kartkówka wraz z kartą odpowiedzi zostanie przesłana na e- maila)
2. na podstawie tekstu określ elementy świata przedstawionego , a w tym celu ustal:


Czas i miejsce akcji:............................



Bohaterowie:
-Główny bohater:.......................
-Bohaterowie drugoplanowi:....................




Wątek główny: ..........( wątek, podręcznik, s.157)
przedmiot, który odegrał szczególną rolę w przebiegu zdarzeń........................
3)zapoznaj się z definicją noweli i punktu kulminacyjnego ( podręcznik, s. 315)



napisz, które wydarzenie Twoim zdaniem stanowi punkt kulminacyjny utworu.

4) zapisz wydarzenia ukazane w noweli w formie krótkiego planu.

MATEMATYKA
Temat: Miary kątów w trapezach
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=vNanxUXutNc&t=10s
Zapisz w zeszycie temat i narysuj trapez z ćw A s 133 w podręczniku
ćw 1 s.36

W-F
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Sprawdzian wiedzy – przeprowadzenie rozgrzewki”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Praca na ocenę.
Proszę napisać na kartce papieru 15 ćwiczeń do przeprowadzenia rozgrzewki.
(5 ćwiczeń w ruchu, 5 ćwiczeń w miejscu, 5 ćwiczeń siłowych)
Ćwiczenia w ruchu:
1...............................................................................................................................................
2…...........................................................................................................................................

3…...........................................................................................................................................
4……………….......................................................................................................................
5……………….......................................................................................................................
Ćwiczenia w miejscu:
1...............................................................................................................................................
2…...........................................................................................................................................
3…...........................................................................................................................................
4……………….......................................................................................................................
5……………….......................................................................................................................
Ćwiczenia siłowe:
1...............................................................................................................................................
2…...........................................................................................................................................
3…...........................................................................................................................................
4……………….......................................................................................................................
5……………….......................................................................................................................
Przykładowe ćwiczenia, które można wykorzystać w swojej pracy:
☻ naprzemianstronne krążenia ramion w przód, pompki, skręto-skłony, brzuszki, skip A,
skłony w rozkroku siedząc, grzbiety, krok odstawno-dostawny, przekładanka, deska,
krążenia bioder, leżenie przewrotne
Proszę zrobić zdjęcie kartki z odpowiedziami i wysłać:
☻ do piątku włącznie (17.04.2020)
☻ na WhatsApp, Messenger lub MMS-em (Grzegorz Jakosz, tel. 603663482)
2) Ćwiczenia
☻ włącz swoją ulubioną muzykę
☻ wykonaj 10 ulubionych ćwiczeń
☻ każde ćwiczenie po 10 powtórzeń

WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Jedz warzywa i owoce”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Zobacz poniższy film i postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji
https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY
2) Ćwicz jak poniżej
☻ Rozgrzewka

https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U
☻ Ćwiczenia z piłką
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
☻ Rozciąganie
https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw

WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Przepisy gry w piłkę ręczną”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Główne przepisy gry w piłkę ręczną:
☻ wymiary boiska 20m x 40m
☻ wymiary bramki 2m x 3m
☻ pole bramkowe to promień 6m
☻ linia rzutów karnych znajduje się na 7m
☻ przerywana linia rzutów wolnych to promień 9m
☻ linia ograniczająca wyjście bramkarza w czasie rzutu karnego znajduje się na 4m
☻ na boisku drużyna liczy 7 zawodników (6 zawodników + 1 bramkarz)
☻ zawodnik wykonujący rzut wolny lub karny musi dotykać, co najmniej 1 stopą podłoża
☻ zawodnik z piłką może poruszać się kozłując piłkę
☻ zawodnik z piłką może wykonać max. 3 kroki bez kozłowania piłki
☻ zawodnik, który nie kozłuje piłki może ją trzymać max. 3 sekundy
☻ 2 krótkie gwizdki oznaczają zdobycie bramki
2) Kliknij poniżej a znajdziesz wszystkie przepisy gry wraz z sygnalizacją sędziego
(dla chętnych):
https://zprp.pl/wp-content/uploads/2016/12/Przepisy_-gry_pilka_reczna_2016.pdf
3) Kliknij poniżej i zobacz dramatyczny mecz Polska-Norwegia
https://www.youtube.com/watch?v=c1CV8dp4yfs
4) Ćwiczenia
☻ włącz swoją ulubioną muzykę
☻ wykonaj 10 ulubionych ćwiczeń
☻ każde ćwiczenie po 10 powtórzeń

………………………………………………………..
16.04.2020

JĘZYK ANGIELSKI

1. Temat: Tłumaczenia
Zadania do wykonania:
Zeszyt ćwiczeń str 27, ćw. 5
Zadanie dla chętnych:
Zeszyt ćwiczeń str. 27, ćw. 6.

MATEMATYKA
Temat: Miary kątów w trapezach
Jeśli potrzebujesz obejrzyj jeszcze raz filmik www.youtube.com/watch?v=vNanxUXutNc&t=10s
W zeszycie wykonaj zad.1s.133, zad.3a s.134
Ćw.2 s.36
Rozwiąż test na Eduelo ( do piątku)
Dla chętnych
Zad.2 s.134 (podręcznik)

INFORMATYKA
Na maile, które wysyłaliście mi z zadaniami wysłałam wam wiadomość z obrazkiem, który jest
przypisany każdemu indywidualne. Obrazek potrzebny będzie do zalogowania się na stronie z
zadaniami związanymi z kodowaniem i programowaniem. Jeżeli mail nie doszedł proszę aby
wysłać mi wiadomość na numer 608 073 021. Prześlę obrazek poprzez komunikator
WhatsApp. Gdy będziesz znał/a swój obrazek postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:
1. Kliknij na link https://studio.code.org/sections/LFSVCC
2. Wybierz swoje imię i kliknij na obrazek, który jest Tobie przypisany.
3. Następnie kliknij zaloguj się.
4. Wykonaj zad. 4 Programowanie w labiryncie, wykonaj zadania od 1 do 10.
Pod koniec tygodnia sprawdzę Twoją aktywność i wykonanie ćwiczeń i wystawię ocenę.

………………………………………………………..
17.04.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Dlaczego Bolesław Prus napisał Katarynkę? Przeprowadzamy literackie śledztwo.

1. Zapoznaj się z materiałami dotyczącymi Bolesława Prusa ( wizerunek pisarza, zdjęcie jego
nagrobka, biografia, fragmenty kronik.) i na podstawie materiałów przesłanych
przez nauczyciela lub informacji dostępnych w różnych żródłach opracuj plakat (dowolnych
rozmiarów) zawierający najważniejsze informacje o Bolesławie Prusie. Wykonaj zdjęcia
plakatów i prześlij je zdjęciem. Mam nadzieję, że po powrocie do szkoły będzie je można
obejrzeć " na żywo".

Bolesław Prus

nagrobek Bolesława Prusa

Bolesław Prus – Aleksander Głowacki (herbu Prus), pisarz, publicysta, działacz społeczny
urodził się 20 sierpnia 1847 roku w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie w rodzinie o
szlacheckich korzeniach. Wcześnie osierocony przez rodziców, był wychowywany przez
babkę, krewnych, a następnie starszego brata. Po ukończeniu gimnazjum studiował na kilku
uczelniach, próbował różnych zawodów, angażował się w działania niepodległościowe.
Ostatecznie osiadł w Warszawie, z którą pozostał związany do końca życia. W 1872 roku
rozpoczął działalność dziennikarską, pisząc pod pseudonimem Bolesław Prus. Dwa lata
później nawiązał stałą współpracę z „Kurierem Warszawskim”, w którym publikował odtąd
artykuły dotyczące bieżącego życia stolicy, problemów społecznych, wydarzeń kulturalnych i
politycznych. Poza artykułami do gazet pisał nowele i powieści. Zasłynął jako autor m.in.
nowelek: „Antek”, „Katarynka”, „Kamizelka” oraz powieści: „Placówka”, „Lalka”,
„Emancypantki”, „Faraon”. Angażował się w działalność społeczną i charytatywną: był
opiekunem sierot z Towarzystwa Dobroczynności i prezesem Stowarzyszenia Kursów dla
Analfabetów Dorosłych, współorganizował Seminarium dla Nauczycieli Ludowych, działał w

Towarzystwie Higieny Praktycznej i Komitecie Obywatelskim, ufundował (przyznawane do
dziś) stypendia dla zdolnych dzieci z ubogich wiejskich rodzin. Zmarł w 1912 roku w
Warszawie. W jego pogrzebie uczestniczyła tłumnie ludność stolicy, a na grobie pisarza
wyryto inskrypcję: „Serce serc”.

Bolesław Prus, Kronika tygodniowa, „Kurier Warszawski”, rok 1881, nr 90, dnia 23
kwietnia
Kurpie głodują! – Śmierć włościanina z głodu.
Głód między Kurpiami jest ciekawym zjawiskiem. Dowodzi on naprzód, że ludność
pracowita,
oszczędna, moralna, pobożna i patriotyczna, słowem: posiadająca w wysokim stopniu
wszystkie obywatelskie zalety, tak mało nas obchodzi, że dopiero wtedy słychać o niej,
kiedy ją nędza chwyta za gardło. Wówczas dopiero dowiadujemy się, że jacyś Kurpie żyją,
a raczej, że umierają; o ich zaś oryginalnych zwyczajach i narzeczu – nie mamy
najmniejszego
pojęcia.
Dopiero gdy ostatnie ziarno zostanie zjedzone, ostatnia krowa sprzedana i gdy głodna
ludność wyruszy ze swych siedzib z krzykiem o miłosierdzie, dopiero wtedy ktoś,
przypadkiem,
dowiaduje się, że tam a tam jeszcze w roku zeszłym chybiły zbiory!
Kto i kiedy będzie teraz ratował tych ludzi, kto da na zasiewy, kto im wróci dobrobyt i
wydrze
ze szponów nędzy, a nawet występku?...
Ta straszna obojętność na dolę bliźniego zaczyna się szerzyć po całym kraju. We wsi Sworoń,
w powiecie sandomierskim, umarł z głodu we własnej chacie włościanin Drożdżel, jego
żona i dziecko. W tej samej wsi mieszka trzech zamożnych braci zmarłej, którzy jednak
nie dali jej pomocy.
https://pl.wikisource.org/wiki/Kronika_tygodniowa,_Kurier_Warszawski_1881,_Nr_90

Bolesław Prus, Kronika tygodniowa, „Kurier Warszawski”, rok 1881, nr 151, dnia 9
lipca,
Trudne położenie ociemniałych.
A propos muzyki.
Nasz Instytut Ociemniałych rokrocznie z wielką pracą kształci także muzyków, którzy grając
na fortepianie lub na skrzypcach w miejscach publicznej zabawy zdobywali sobie utrzymanie.
Jest to praca szlachetna i użyteczna.
Wszelako dziś dowiadujemy się z boku, że egzystencja ociemniałych muzyków zagrożona
jest w sposób poważny. Biedaków tych od pewnego czasu rzedziej wzywają do bawaryj,
restauracyj i ogródków, ponieważ weszły w modę cudzoziemskie arfiarki i tzw.
„szansonetki".
Trzeba się nad tym zastanowić. Publiczność ma do wyboru jedno z dwojga: albo słuchać2
wcale dobrej gry ociemniałych i płacić im tylko za muzykę, albo słuchać kiepsko grających
arfiarek, gadać im tłuste koncepta, zrujnować ociemniałych i następnie wspierać ich jako
nędzarzy.
Myślę, że ten drugi gatunek muzyki jest diabelnie kosztowny!...
https://pl.wikisource.org/wiki/Kronika_tygodniowa,_Kurier_Warszawski_1881,_Nr_151

2. Spróbuj samodzielnie sformułować notatkę zawierającą odpowiedź na pytanie postawione
w temacie i napisz ją w zeszycie lub skorzystaj z poniższej notatki i przepisz ją do zeszytu.

Bolesław Prus był warszawskim dziennikarzem i pisarzem silnie zaangażowanym w
działalność społeczną i dobroczynną.
W swoich utworach oraz pracy dziennikarskiej nawiązywał do bieżących wydarzeń, poruszał
aktualneproblemy, takie jak: bieda, niesprawiedliwość społeczna, brak właściwej opieki dla
najuboższych, sierot czy osób upośledzonych. Starał się działać na rzecz potrzebujących, a
także uwrażliwiać na ich potrzeby innych. Przykładem może być tu nowela Katarynka, w
której pisarz ukazał historię niewidomej dziewczynki, a przede wszystkim zawarł ideę
bezinteresownej dobroczynności i pracy na rzecz potrzebujących, której sam się poświęcał.

JĘZYK ANGIELSKI
1. Temat: Uroczystości, wyrażanie uczuć.
Zadania do wykonania:
1. Podręcznik str 45. Vocabulary.
Przyporządkuj zwroty (1-8) zdjęciom (A-H)
2.
Podręcznik str 47. Feelings. Cw. 5
Przymiotniki przepisz do zeszytu, przetłumacz i naucz się ich.

MUZYKA
Drodzy uczniowie witajcie po przerwie


w ramach przypomnienia wiadomości z ostatniej lekcji czym jest rytm, otwórzcie
proszę ten link https://www.youtube.com/watch?v=sb-2VsE2y-U i spróbujcie wykonać te
same ruchy. To co zaraz zrobicie nazywa się Body Percussion czyli gra na sobie.



Zad.1 Przepiszcie notatkę do zeszytu , zróbcie zdjęcie i prześlijcie
Temat: Pianino i fortepian
Oba instrumenty należą do grupy instrumentów strunowych klawiszowych. Dźwięk
powstaje poprzez uderzenie młoteczka w struny, przy czym każdy z klawiszy ma swój
osobny młotek. Uderzając w klawisz wprawiamy w ruch młoteczek, który uderza w
strunę. Wyższe dźwięki mają cieńsze struny aby miały barwę bardziej jaskrawą,
niższe dźwięki mają grube struny.
Pianino jest mniejszym instrumentem i struny są w nim ułożone pionowo (stoją).
Fortepian jest większy, ma trzy nogi, skrzydło i struny ułożone poziomo (leżą)



Jaka jest różnica między pianinem a fortepianem:
Zobaczcie pianino i pianino elektryczne, widzieliście już je w klasie i wiecie jak
wygląda ten instrument w środku (przypomnienie: pierwsze 3 minuty
https://www.youtube.com/watch?v=d6plKRbSwLQ
Zobaczcie jak można na nim grać https://www.youtube.com/watch?v=LLk75Alhcik

A teraz nieco dziwne ale baaardzo oryginalne ”używanie” fortepianu. Dobrze widać
całą jego budowę . https://www.youtube.com/watch?v=Ic4yWW-fRPM
Życzę fajnego oglądania

……………………………………………………..

(06.04 - 08.04)
(od 09.04. do 14.04) - przerwa świąteczna
06.04.2020

JĘZYK POLSKI
Temat:Minimum słów, maksimum treści, czyli jak streszczać tekst.






Przeczytaj tekst pt. Zadanie domowe ( podręcznik , s. 265)
przeczytaj uważnie co to jest streszczenie ( żółta tabela s. 265), a także przeczytaj
informacje zawarte w poniższym linku https://www.bryk.pl/artykul/jak-napisacstreszczenie
postaraj się napisać streszczenie przeczytanego tekstu ćw. 6 s. 265 podręcznik i
prześlij je zdjęciem.



MATEMATYKA
Temat : Miary kątów w równoległobokach
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=DhYhMaJsKTY
Zapisz w zeszycie temat , narysuj dowolny równoległobok, oznacz kąty i zapisz równość (rysunek
podręcznik s. 130, lewy górny róg)
Ćw. 1 s.32
Dla chętnych ćw.2 s 32

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Ostern
Zadanie do wykonania:
1. Wypisz i przetłumacz słowa z obrazka do zeszytu.

2.

Uzupełnij kartę pracy (jeżeli nie masz możliwości wydrukowania, odpowiedzi
zapisz w zeszycie):

Odpowiedzi prześlij na adres e mail ilona-maciejonczyk@o2.pl lub przez Whatsapp.

Viel Glück :)

………………………………………………………
07.04.2020

MATEMATYKA
Temat: Trapezy
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=fg_NuxOfXrY
Zapisz w zeszycie temat, narysuj trapez i opisz nazwy boków (podręcznik s.131 – góra strony),
narysuj trapez równoramienny i prostokątny (podręcznik s. 131 – dół strony)
Ćw.1, 2 s.33

HISTORIA
Zapisz temat w zeszycie
Powtórzenie wiadomości o średniowieczu
Przepisz daty i korzystając z podręcznika przyporządkuj im wydarzenia:
A. 1077r.
B. 1096r.
C. 1099r.
D. 1122r.
E. 1291r.
1. Początek pierwszej krucjaty
2. Konkordat Wormacki
3. Ukorzenie Henryka IV przed papieżem w Kanossie
4. Upadek ostatniej twierdzy krzyżowców w Akka
Korzystając z podręcznika uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 66-67

Proszę o zrobienie zdjęcia z ćwiczeń i przesłanie na mój email jolanta.koterba@gmail.com
Istnieje także możliwość rozwiązywania quizów historycznych na stronie
https://www.eduelo.pl/

KATECHEZA
AutoKatecheza klasa IV- V z dnia 07.04.2020
Dzień dobry i Szczęść Boże!
Kochani! Pozdrawiam was serdecznie w Wielkim Tygodniu!!
Mam nadzieję i wierzę, że macie się dobrze i dajecie radę.
Postanowiłem nagrać dla was kolejny odcinek katechezy w formie multimedialnej, która pozwoli być może inaczej popatrzeć
na sprawy naszej wiary.
Zapraszam abyście z pomocą tej katechezy wraz ze mną przygotowali się do przeżywania tajemnic Świętego Triduum
Paschalnego w sposób inny niż zwykle. Zapraszam do celebrowania 3 wielkich dni w pięknym kościele- kościele domowym.
W tej katechezie (odcinku) zapraszam was do refleksji nad ważnym czasem jakim jest bez wątpienia Wielki Piątek
Po Wysłuchaniu mojego filmiku i wykonaniu Krzyżyka zapraszam do wykonania następujących kroków które są zawarte w
opisie filmiku poniżej.
Podaje link do filmiku. Wystarczy na niego kliknąć:
https://youtu.be/Ug1xCCha6wM
Dziękuje Tobie za wysiłek tej katechezy i życzę Tobie błogosławionego przeżywania tego czasu!!!
Do zobaczenia!! Pozdrawiam. Pamiętaj. ZOSTAŃ W DOMU
Marcin Jędorowicz

…………………………………………………………

08.04.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Doskonalimy czytanie- poznajemy nowelę Bolesława Prusa pt. Katarynka.
Proszę przeczytać nowelę pt.Katarynka, która jest lekturą obowiązkową ( podręcznik, s. 303314).

Na kolejnych lekcjach będziemy pracować z tym tekstem .

MATEMATYKA
Temat: Trapezy
Możesz jeszcze raz obejrzeć filmik www.youtube.com/watch?v=fg_NuxOfXrY
Ćw. 3, 4, 6 s.34
Ćw. 7 s. 35
Dla chętnych ćw.8 S 35

W-F
06.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej z piłką”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Rozgrzewka
https://youtu.be/PAUmNKJNPsA
2) Weź piłkę (jeżeli nie masz piłki to poduszkę lub pluszaka) i kliknij na poniższy link
☻ spróbuj wykonać każde ćwiczenie po 10 razy
☻ odpocznij ok. 30 sekund po każdym ćwiczeniu
☻ pamiętaj o prawidłowym oddychaniu podczas ćwiczeń
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
07.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Piramida żywienia”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Zobacz poniższy film i postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji

https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4
2) Ćwicz jak poniżej
☻ Rozgrzewka
https://youtu.be/PAUmNKJNPsA
☻ Ćwiczenia + gry i zabawy
https://youtu.be/UX6MlFne7OE
lub ćwiczenia z piłką
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
☻ Ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu%C4%87wiczenia
08.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Świąteczne porządki. Ćwiczenia ruchowe”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) W ramach zajęć ruchowych posprzątaj swój pokój:
- zrobić porządek (szafa, szuflady, półki, biurko),
- poukładać książki i zabawki,
- pościelić łóżko,
- zetrzeć kurz z mebli,
- odkurzyć podłogę,
- pomóc w innych pracach domowych,
- itp.
2) Jeżeli masz jeszcze siły to ćwicz jak poniżej

☺

☻ Rozgrzewka
https://youtu.be/PAUmNKJNPsA
☻ Ćwiczenia + gry i zabawy
https://youtu.be/UX6MlFne7OE
lub ćwiczenia z piłką
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
☻ Ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu%C4%87wiczenia
WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!!!

☺
………………………………………………………..
(30.03 – 03.04)
31.03.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Poznajemy mit o Pandorze.







Przypomnij sobie mit o Prometeuszu ( podręcznik, s. 45) i zastanów się, co było
źródłem konfliktu między Zeusem a tytanem.
Przeczytaj mit pt. Puszka Pandory ( podręcznik, s. 274)
Wykonaj polecenie z ćw. 1 i 2 (ustnie)
Wykonaj ćw. 3 a ( pisemnie)
Zapisz w zeszycie, co oznacza związek wyrazowy " puszka Pandory" ( ćw.5, s.276
podręcznik)
wykonaj pisemnie i prześlij zdjęciem na Whatsappa lub e- maila ćw. 6, s.276 (
podręcznik). Ćwiczenie to będzie sprawdzone na ocenę. Pamiętaj o ortografii ( jeśli
masz wątpliwości w pisowni sprawdź w słowniku otrograficznym), interpunkcji oraz
akapitach (wstęp , rozwinięcie, zakończenie). Powodzenia!

MATEMATYKA
Na stronie eduelo.pl do wtorku rozwiąż test z tematu miary kątów w trójkątach
Temat : Prostokąty i kwadraty
Oglądnij filmik www.youtube.com/watch?v=YJz9xjHDuqc
Przeczytaj tekst ze s. 125 i 126 podręcznika
W zeszycie zapisz temat i wykonaj rysunek prostokąta i kwadratu, zaznacz w nich wierzchołki i
przekątne.
Zeszyt ćwiczeń s. 24 i 25 ćw. 1,2,3,4
Dla chętnych ćw. 5 s.25

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Powtórzenie.
Zadanie do wykonania:
1. Podręcznik str 53-54
Naucz się słówek od Schlitten fahren do Kanu fahren. Podręcznik str. 55.

………………………………………………………..
31.03.2020

MATEMATYKA
Temat : Prostokąty i kwadraty
Obejrzyj filmiki
www.youtube.com/watch?v=47rBv4gJBSQ
www.youtube.com/watch?v=VjIHeowcoeE
ćw. 7s.26 ćw.10 s 27
dla chętnych ćw. 12 s.27

HISTORIA
Zapisz temat w zeszycie
Wyprawy krzyżowe
Korzystając z podręcznika zapisz w zeszycie odpowiedź na pytania:


Jaki był stosunek Turków seldżuckich do chrześcijan?



Jakie były trzy zakony rycerskie?



Gdzie i w którym roku padła ostatnia twierdza krzyżowców w Ziemi Świętej?

Korzystając z podręcznika uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 64-65
Proszę o zrobienie zdjęcia z ćwiczeń i przesłanie na mój email jolanta.koterba@gmail.com
Istnieje także możliwość rozwiązywania quizów historycznych na stronie
https://www.eduelo.pl/

KATECHEZA

Przesyłam wam odc. 5 zdalnej Autokatechezy dotyczący tematu
pt: Pojmanie i Wyrok Jezusa 31.03.20 (Wtorek)
W pierwszej kolejności chciałbym się wam podziękować za realizację zadań z 4 poprzednich zdalnych lekcji i przesłanie mi
ich what upem.
Proszę o nadesłanie odrobionych zadań z odcinka 1 i 2 3 i 4 przez tych, którzy jeszcze tego nie uczynili - a niestety takie
osoby są- abym mógł je ocenić. W przeciwnym razie będę zmuszony wam wpisać brak zadania, który oczywiście będzie
można sobie nadrobić. Jednak po co robić sobie kolejne zaległości.
Zaczynamy 5 odcinek.
Krok I
Ponownie zapraszam ciebie do modlitwy „Ojcze Nasz” w intencji oddalenia Pandemii: Odmów ją wraz ze mną modlitwę:
Jest nam bardzo potrzebna.
Krok II
Otwórz swój zeszyt zapiszmy temat:
„Pojmanie i Wyrok Jezusa”
Krok III
No właśnie! Dzisiaj spróbujemy się przenieść do wieczoru z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek i przygotować się w ten
sposób do Wielkiego Tygodnia. Tegoroczny Wielki tydzień będzie trudny dla każdego z nas bo spędzimy go w domach.
Krok IV
Zapraszam ciebie, do krótkiego filmiku z fragmentem Ewangelii w wersji filmowej:

https://www.youtube.com/watch?v=GDuS3kaExzc

Krok V
Uważnie przeczytaj tekst z katechizmu strona 149-151.
Krok VI
Odpowiedz w zeszycie na dwa ważne pytania:
1. Jak znosisz czas pobytu w domu?

2. "Powiedz, jak Ty przeżywasz Mszę świętą, szczególnie teraz, gdy nie możesz w dobie
pandemii przeżywać jej bezpośrednio w Kościele? Napisz jak to czujesz?
Odpowiedzi zapisz w zeszycie i zaraz po tym wyślij mi zdjęcie twojego zadania (twoich odpowiedzi) na
maila: lazarro@o2.pl lub przy pomocy what upa lub mms na nr tel 695 371 855. Nie zapomnij o swoim imieniu i
nazwisku.
Krok VII Dziękuję Ci za ten wysiłek. Podziękuj dziś w modlitwie wieczornej modlitwie za dar zdrowia?
Dziękuję Bardzo!!!!
Marcin Jędorowicz

…………………………………………………………..

01.04.2020

JĘZYK POLSKI
Temat : Czego pragnie Juniper Berry? Rozmawiamy o samotności.





przeczytaj uważnie tekst zamieszczony w podręczniku strona 281-283
zbierz informacje o bohaterce. Uzupełnij schemat w zeszycie ćw. 2 a, s.284
podręcznik
na podstawie tekstu uzupełnij tabelę ćw. 3a, s. 284
w imieniu bohaterki napisz list ćw. 5, s. 284. Pamiętaj o elemetach listu oraz pisowni
zwrotów grzecznościowych wielką literą.

Tekst listu proszę przesłać zdjęciem w miarę możliwości do piątku. List będę oceniać wg
podanych kryteriów

\

MATEMATYKA
Temat: Równoległoboki i romby
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=c8FaA61VJQY
Zapisz temat w zeszycie, narysuj równoległobok i romb i podpisz je. Zaznacz przekątne w figurach.
ćw. 1, 2 s.28
ćw. 4 s.29
Dla chętnych ćw.3 s.28 i ćw 5 s.29

W-F
Wykonywanie niżej podanych ćwiczenia rozłóż sobie na cały tydzień.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Wiosenne porządki. Ćwiczenia ruchowe”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) W ramach zajęć ruchowych posprzątaj swój pokój:
- zrobić porządek (szafa, szuflady, półki, biurko),
- poukładać książki i zabawki,
- pościelić łóżko,
- zetrzeć kurz z mebli,
- odkurzyć podłogę,
- pomóc w innych pracach domowych,
- itp.
2) Jeżeli masz jeszcze siły to ćwicz jak poniżej

☺

☻Rozgrzewka
https://youtu.be/PAUmNKJNPsA
☻Ćwiczenia + gry i zabawy
https://youtu.be/UX6MlFne7OE
☻Ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu%C4%87wiczenia

WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Wybieramy zabawy i gry rekreacyjne pochodzące z innych krajów europejskich”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Kliknij na poniższy link, zobacz zabawy i gry z innych krajów europejskich
http://www.recallgames.com/
2) Kliknij na poniższy link a następnie kliknij Video!!!
(przykład zabawy z Hiszpanii)
http://www.recallgames.com/games/119
3) Kliknij na poniższy link, wybierz dowolną zabawę lub grę i jeżeli masz możliwość to
spróbuj w nią zagrać
http://www.recallgames.com/
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Mierzymy tętno przed i po wysiłku”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Tętno spoczynkowe (HRsp)
☻oznacza najniższe tętno, jakie osiągamy w ciągu dnia, które występuje w momencie, gdy
pozostajemy w spoczynku, leżąc lub siedząc i jest niższe o około 20 uderzeń od tętna
dziennego. Im organizm bardziej wytrenowany wysokość tętna spoczynkowego powinna
być niższa i wahać się w zakresie od 40 do 60 uderzeń na minutę, a nawet spaść poniżej 30
uderzeń. Najlepiej jest je mierzyć z rana od razu po przebudzeniu
☻Kliknij na poniższy link i dowiedz się jak wyliczyć swoje tętno spoczynkowe
https://www.youtube.com/watch?v=Y8cd9ShYK5k
2) Tętno przed wysiłkiem fizycznym
☻zanim rozpoczniesz wysiłek fizyczny wylicz swoje tętno
3) Wysiłek fizyczny
☻wykonaj dowolne ćwiczenie przez ok. 5 minut, aby zmęczyć organizm
- np. bieg w miejscu (kliknij w link poniżej)
https://www.youtube.com/watch?v=Bvrl032PLng
- np. test harwardzki (kliknij w link poniżej)
https://www.youtube.com/watch?v=tPU0CJdG64I
4) Tętno po wysiłku fizycznym
☻ bezpośrednio po skończonym wysiłku fizycznym wylicz swoje tętno i porównaj je
z tętnem przed wysiłkiem fizycznym
5) Tętno maksymalne (HRmax)
☻oznacza najwyższą częstotliwość, z jaką bije serce w ciągu minuty i dochodzi nawet do
200 uderzeń na minutę (200 ud/min)

☻oblicz swoje HR max za pomocą wzoru 220 – wiek = HRmax
Niestety wzór ten obarczony jest dużą granicą błędu.
Porównaj swoje HRmax z tętnem po wysiłku fizycznym

…………………………………………………………
02.04.2020

JĘZYK ANGIELSKI
1. Temat: Przymiotniki opisujące wygląd i charakter. Przeciwieństwa.
Zadania do wykonania:
Podręcznik str 44. Ćw. 1 i 2.
Zadanie dla chętnych:
Zeszyt ćwiczeń str. 26, ćw. 1.

MATEMATYKA
Temat: Równoległoboki i romby
Jeśli potrzebujesz obejrzyj jeszcze raz filmik o równoległobokach i rombach.
ćw.8,9 s.30
ćw.12 s.31
dla chętnych ćw.14 s.31 i 10 s.30

INFORMATYKA
Wyszukaj w Internecie następujące informacje dotyczące Muzeum Narodowego w Warszawie:
adres, numer telefonu, dni i godziny otwarcia obiektu, ceny biletów na ekspozycje stałe.
Wynotuj te informacje i sporządź w programie Word notatkę. Dodatkowo zrób zrzut ekranu
wybranego zajęcia budynku muzeum i umieść go w notatce (możesz zrobić to przyciskiem na
klawiaturze PrtSc następnie prawym przyciskiem myszy wklej do programu Word).
Jeżeli masz taką możliwość zapisz plik pod nazwą Muzeum i wyślij na adres
agnieszka836@vp.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę)

………………………………………………………..

03.04.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Świat wirtualny a rzeczywistość. Tekst literacki a tekst informacyjny.





Zapoznaj się z fragmentem powieści pt. W komputerowym świecie ( podręcznik, s.
287) i z fragmentem artykułu prasowego pt. Uzależnieni od komputera ( podręcznik ,
s.289)
wydrukuj i wklej do zeszytu lub przepisz zawartość załącznika do zeszytu i uzupełnij
go. ( załącznik będzie prześlany drogą mailową. Temat maila to: język polski 3.04
od adresata poski.samborowice@gmail.com Proszę sprawdzić skrzynkę mailową!

JĘZYK ANGIELSKI
1. Temat: Czas przeszły. Past simple.
Zadania do wykonania:
Podęcznik str 44. Ćw. 3 i 4.

Zadanie dla chętnych:

Rozwiązania prześlij na adres e mail :ilona-maciejonczyk@o2.pl
lub prześlij zdjęcie przez whatsapp.

MUZYKA
Temat: Rytm i melodia.
Przypomnicie sobie za czasy kiedy byliście duuuużo młodsi
…….. ale zapewniam, że
filmik jest jednym z najlepszych –objaśnia co to jest rytm i przypomina jakie wartości
rytmiczne już znacie.
Otwórzcie i posłuchajcie:

.

https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0

do 6,15



Zad.1 Wypiszcie je w zeszycie- zapiszcie nutę i nazwę (w sumie 5 nut)



Zad.2 Przepiszcie notatkę (poniżej) do zeszytu

Rytm -to szereg dźwięków długich i krótkich, słabych i mocnych ułożonych w określone schematy,
najczęściej takty.
Melodia- to szereg dźwięków wysokich i niskich oraz długich i krótkich, słabych i mocnych
ułożonych w określone schematy, najczęściej takty.
Zróbcie zdjęcie zad. 1 i 2 oraz notatki i wyślijcie zdjęcie (tel. 606497415)



Zadanie dla chętnych, którzy mają ochotę zdobyć 6: Otwórzcie jeden link (sami
wybierzcie który) i posłuchajcie

https://www.youtube.com/watch?v=XU9RuzrK1t4

lub

https://www.youtube.com/watch?v=7mVyG7rjO9Q
nauczcie się śpiewać całą piosenkę i nagrajcie filmik- prześlijcie waszą „produkcję” na whatsaapa.

……………………………………………………….
(25.03 – 27.03)
25.03.2020

MATEMATYKA
Kontakt z nauczycielem matmajola@gmail.com
Pod ten adres można wysyłać rozwiązania i zadawać pytania w razie problemów

25.03.2020 r.
Temat : Miary kątów w trójkątach
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=EtqOBTIow8U
Przeczytaj tekst ze strony 123 podręcznika (możesz wykonać ćwiczenie A)

Zapisz temat w zeszycie i wykonaj rysunek dowolnego trójkąta , oznacz kąty i zapisz zdanie
Suma miar kątów trójkąta wynosi 180 °(rysunek s.121)
Wykonaj zadanie 1 s 121 (zapisz w zeszycie miary kątów)
W zeszycie ćwiczeń na s. 22 wykonaj ćwiczenie 1 i 2

W- F
Proszę wykonywać ćwiczenia według kolejności podanych niżej linków:
1. https://youtu.be/PAUmNKJNPsA
2.

https://youtu.be/UX6MlFne7OE

3.

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-ćwiczenia

JĘZYK POLSKI
Kontakt z nauczycielem polski.samborowice@gmail.com
Pod ten adres będziemy wysyłać zrealizowane w domu ćwiczenia i zadawać pytania w razie
problemów. Dodatkowy kontakt to grupa klasowa na whatsappie i kontakt telefoniczny

Temat : W roli dziennikarzy.
-Przeczytaj informacje zamieszczone w podręczniku s.266
- następnie przeczytaj zasady, którymi powinien kierować się dziennikarz
- zapoznaj się dokładnie z definicją , czym jest fakt, a czym opinia (podręcznik, s. 267) i
następnie wykonaj ćw. 4, s.267 9 ustnie). Jeśli masz problemy z rozróżnieniem faktu od opinii
możesz wysłuchać audiobooka i zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie
https://epodreczniki.pl/a/informacja-o-faktach-a-opinia/DaeIfUPj2
- przeprowadź wywiad z wybranym członkiem rodziny, uzyskując jak najwięcej informacji na
jego temat (np. ulubione potrawy, kolor, muzyka, zwierzę, itp. co najbardziej lubi robić w
czasie wolnym, co wywołuje u niego uśmiech, wydarzenie, które uznaje za najszczęśliwsze w
swoim życiu, itp.). Wywiad zapisz w zeszycie w formie dialogu. Przygotuj sobie wcześniej
pytania , które zadasz i zanotuj odpowiedzi.

………………………………………………………………………………………………….

26.03.2020

INFORMATYKA
26.03.2020r.
Ćwiczenie 1
Za pomocą wyszukiwarki internetowej wyszukaj internetowe adresy 5 szkół na Śląsku.
Ćwiczenie 2
Jaką stronę internetową informującą o herbach Polski poleciłbyś koledze lub koleżance?
Ćwiczenie 3
W dowolnym edytorze tekstu przygotuj krótką informację ze zdjęciem na temat dowolnego
WROCŁAWSKIEGO KRASNALA.
Ćwiczenie 4
Plik zapisz pod nazwą KRASNAL.
Ćwiczenie 5
Jeżeli masz taką możliwość informacje oraz plik KRASNAL wyślij na adres
agnieszka836@vp.pl (w temacie proszę wpisać: nazwisko, imię, klasę)

MATEMATYKA
26.03.2020
Temat: Miary kątów w trójkątach
W zeszycie wykonaj rysunki trójkątów ze s. 123 podręcznika ćwiczenie B
Podręcznik zadanie 2 s.124
Zeszyt ćwiczeń s.22 ćw. 3 i 4
Dla chętnych zadanie 3 s.124

JĘZYK ANGIELSKI
Temat: Powtarzamy słownictwo.
Podręcznik str. 106 ćw. 1 i 2
Rozwiązane zadania proszę przesłać na adres email: ilona-maciejonczyk@o2.pl
...................................................................................................................................................

27.03.2020

JĘZYK POLSKI
Temat : Poznajemy mit o Syzyfie.
Przeczytaj mit pt. Syzyf- podręcznik s. 268
Scharakteryzuj Syzyfa- uzupełnij schemat w zeszycie – podręcznik ćw. 3, s. 270
Wykonaj ćw. 6 a i b, s.270 podręcznik
Rozwiąż quiz Link do quizu: https://www.eduelo.pl/quiz/739/czesc/1/
Praca dla chętnych


Napisz plan wydarzeń do mitu o Syzyfie.

JĘZYK ANGIELSKI
1. Temat: Wygląd zewnętrzny i charakter..
Opisz swój wygląd i charakter na podstawie ćwiczenia 7 z zeszytu ćwiczeń str 25.
Opis prześlij na adres e mail :ilona-maciejonczyk@o2.pl
lub prześlij zdjęcie przez whatsapp.

MUZYKA
Kochani uczniowie witajcie po przerwie



Ostatnio poznaliście dużo mądrych muzycznych określeń, teraz czas na
podsumowanie. Otwórzcie proszę ten link
https://www.youtube.com/watch?v=W5dgRHiXoFI&list=RDW5dgRHiXoFI&start_radio=1

i posłuchajcie od 5,30 do 12,50.
Znajdźcie odpowiedzi na dwa pytania i zapiszcie je w zeszycie:
1. Jakie głosy znajdują sie w chórze?
2. Jakie grupy instrumentów wchodzą w skład orkiestry?
Posłuchajcie też jak brzmią i zobaczcie jak wyglądają niektóre instrumenty.



A teraz zapraszam na dziwny....... mini koncert. Otwórzcie link posłuchajcie i
POPATRZCIE, wybierzcie jeden instrument i opiszcie go lub narysujcie w zeszycie.
https://www.youtube.com/watch?v=Ses9MctnMrA

Odpowiedzi na pyt. 1 i 2 oraz krótki opis instrumentu lub rysunek prześlijcie mi
proszę zdjęciem. Podaję nr tel. 606497415
Powodzenia

