ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

ZDALNE NAUCZANIE

ŚRODA 12.05.2021 r.
KLASA V
LEKCJA

1.

GODZINA

8:00-8:45

PRZEDMIOT

j. polski

LEKCJA

Temat: Świat po jednej i po drugiej stronie szafy
1.Korzystając z lektury odpowiedź szczegółowo na pytania:
-dlaczego rodzeostwo nie wierzyło w opowieśd Łucji?

2.

8:55-9:40

muzyka

UWAGI

adres nauczyciela:
luis.rufi741@gmail.com

-jak wyglądała Narnia?

zadanie wykonaj 12.05
nie przesyłaj

2.Wyobraź sobie, że przeszedłeś/-łaś przez szafę i i spotkałeś/-aś pana
Bobra. Napisz rozmowę/dialog, w którym dowiesz się wszystkiego o
sytuacji w Narnii. Zastanów się o co go zapytasz.

pamiętaj o
sprawdzianie

Temat: Przy ognisku, czyli o akompaniamencie.
Podręcznik str.148- 153

Adres do kontaktu z
nauczycielem:
i.sapala@wp.pl

1.https://www.youtube.com/watch?v=S-H-Bs4PP-E
Śpiewaj piosenkę - zapisz słowa pozostałych zwrotek w zeszycie.
Staraj się śpiewad z pamięci.

termin 16.05.21r.

2.https://www.youtube.com/watch?v=t3dr0SesWU -Śpiewaj piosenkę
3.NA STRONIE 150 ZAPOZNAJ SIĘ I ZAPISZ W ZESZYCIE
CO TO JEST AKOMPANIAMENT I JEGO RODZAJE ?
4. Zapis wyślij do nauczyciela.
3.

9:50-10:35

j. angielski

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

4.

10:45-11:30

matematyka

Temat: Pole równoległoboku – dwiczenia.
Zapoznaj się z jeszcze raz z tematem lekcji korzystając z platformy
epodreczniki. Zanim klikniesz link i przejdziesz do strony przeczytaj
informację o pracy na lekcji do kooca!

Link do spotkania został
przesłany na maila
Adres do kontaktu z
nauczycielem:
rudnik.matematyka@g
mail.com

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

ZDALNE NAUCZANIE

Wykonaj zadania z lekcji na platformie epodreczniki.pl od dwiczenia 2 do
dwiczenia 6 w następujący sposób.
1. Zadania od 2 do 4 zrób tylko na platformie, jednak kliknij zawsze
„sprawdź” albo „pokaż rozwiązanie” i jeśli zrobiłeś błąd to zastanów
się, dlaczego i zrób dwiczenie jeszcze raz poprawnie.
2. Obliczenie z dwiczenia 5 zapisz do zeszytu - pamiętaj, że długości
odpowiednich odcinków muszą byd wyrażone w tej samej jednostce!
3. Następnie z przyjrzyj się uważnie, co pokazuje „Przykład 1” (po
dwiczeniu nr 5) i zrób w zeszycie Ćwiczenie nr 6 zgodnie z opisem na
stronie epodreczniki.pl.

Termin: 12.05.2021 r.

Link do lekcji na platformie: https://epodreczniki.pl/a/polerownolegloboku-i-rombu/DIh1BABcW
5.

11:40-12:25

Historia

Temat: Kryzys i odbudowa paostwa polskiego.
(12.05.2021r.)
1. Zobacz obowiązkowo podany film: "Kryzys i odbudowa paostwa
polskiego - Lekcje historii pod ostrym kątem

Adres do kontaktu z
nauczycielem:
nauczycielklio@onet.eu

- Klasa 5" - https://www.youtube.com/watch?v=dSCLHnwOEoc
2. Wytłumacz w zeszycie daty : 1038 r. , 1076r. ( pomocne strony 175 i 177
podręcznika)
3. Przeczytaj ze strony 176 notatkę o Kazimierzu Odnowicielu i wykonaj w
zeszycie dwiczeo zadanie 3 z str. 95.
Zadania sprawdzimy na lekcji Zoom.
6.

12:45-13:30

wf

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

Link do spotkania został
przesłany na maila

