ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU
ZDALNE NAUCZANIE

PONIEDZIAŁEK 26.10.2020 r.
KLASA V
LEKCJA
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Temat: Symbole narodowe Niemiec: flaga.
Zobacz filmik na temat znaczenia kolorów na niemieckiej fladze:
https://www.youtube.com/watch?v=GQ4Jj8p1B9w
Na podstawie filmu dokończ zdania i zapisz je w zeszycie:

UWAGI

Adres do kontaktu z
nauczycielem:
plastyka.rudnik@gmail.com
Termin wykonania pracy:
2.11.2020

Barwy niemieckiej flagi to ……….. ,………………. i
………… .
Flaga Niemiec symbolizuje ………………………. .
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Temat: Największy wspólny dzielnik
Zobacz film z kanału Pistacja: https://pistacja.tv/film/mat00087najwiekszy-wspolny-dzielnik tylko do 2:26 minuty. Wykonuj
polecenia z filmu: zatrzymuj film i wykonuj zdania - zapisuj je do
zeszytu pod tematem lekcji.
Następnie zrób zadania w zeszycie ćwiczeń: zad.5, 6 i 7/str.18
W ramach zadania domowego zrób trzy ćwiczenia zdane na
Matlandii 5. Każde zadania zrób trzykrotnie (po poprawnym
zrobieniu zadania użyj przycisku „reset”).
Lekcja ONLINE na ZOOMIE

Adres do kontaktu z
nauczycielem:
rudnik.matematyka@gmail.c
om
Termin wykonania pracy:
Zadania należy wykonać
dzisiaj tj. 26.10.20r.

Link do spotkania został
przesłany na maila
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Dziś potrzebna ci będzie kartka A4 oraz ołówki.

Prześlij zdjęcie pracy na:

Naszkicuj:
https://pl.pinterest.com/pin/746542075709810931/?
nic_v2=1a6TTmt8i

plastyka.rudnik@gmail.com

Na następny tydzień przygotuj na zajęcia: białe i czerwone kartki
A4, klej, nożyczki
Temat: Z jakich elementów zbudowany jest wyraz odmienny?

j.
polsk
i
1.Przeczytaj Nową wiadomość w podręczniku str.88, zwróć uwagę
na nowe pojęcia oraz odmianę słowa tablica w tabeli.2.
Korzystając z nowych wiadomości wykonaj pisemnie w zeszycie :
-z.1 adstr 88 (podręcznik)
-zad 2, 3 str.16 (wwicze ćniach)
3.Przeczytaj z ramki Nowa wiadomość informacje dotyczące
czasownika myć .
4.Korzystając z powyższych informacji wykonaj:
-zad 4 str. 17 (ćwiczenia)

Adres do kontaktu z
nauczycielem:
luis.rufi741@gmail.com

histo
ria

Adres do kontaktu z
nauczycielem:
nauczycielklio@onet.eu
Termin wykonania pracy: do
środy 28.10.2020r.

Temat : Sparta i wojny z Persami.
Dowiem się jak żyli starożytni Spartanie.
1.Przeczytaj lekcję w podręczniku szkolnym ze stron 49-53
pt."Sparta i wojny z Persami".
2. Następnie w terminie do 28.10(środa) wykonaj w zeszycie
ćwiczeń : zad.1 str.24 oraz 5 i 6 str.25.
Uczniowie z dostosowaniem tylko zad. 1 i 6 str.25/26. Zadanie
sprawdzimy podczas lekcji Zoom w tym dniu.
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Temat: Doskonalenie umiejętności stosowania zasad i przepisów w

Termin wykonania pracy:

Adres do kontaktu z
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grze w badmintona.
Zasady gry
w badmintonie gra się do dwóch wygranych setów do 21 punktów. Przy
stanie 1:1 w setach rozgrywa się trzeciego seta również do 21 punktów.
Przy wyniku 20:20 gra się do dwóch punktów przewagi, a jeżeli jest
29:29, osoba która zdobędzie 30 punkt wygrywa seta.
Pole do gry jest w kształcie prostokąta o wymiarach 13,40 na 6,10 metra.
Siatka zawieszona jest na wysokości 155cm.
W badmintonie serwujemy zawsze po przekątnej kortu – jak mamy
parzystą liczbę punktów, to z prawej strony, jak nieparzystą, to z lewej
strony, oraz od dołu – lotka podczas uderzenia powinna być poniżej talii.
Nietrafienie przez serwującego powoduje stratę serwu.
Boisko do gier podwójnych obejmuje cały kort. W grach pojedynczych
wyłączone są boczne korytarze ( gra się do pierwszych bocznych
wewnętrznych linii a z tyłu do drugiej linii).
Pole serwisowe w singlu obejmuje połówkę kortu bez pola przy siatce i
bocznego korytarza. Pole serwisowe w grze podwójnej obejmuje
połówkę kortu, bez pola przy siatce i tylnego korytarza.
Proszę zapoznać się z przepisami gry, oglądając krótkie filmiki.
https://www.youtube.com/watch?v=mrnUP6gKpEc&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=HoIYp2J5oAk

nauczycielem:
bozena.wf1@op.pl
Termin wykonania pracy:

