ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

ZDALNE NAUCZANIE

ŚRODA 24.03.2021 r.
KLASA V
LEKCJA

1.

GODZINA
8:00-8:45

PRZEDMIOT
j. polski

LEKCJA

UWAGI

Zastępstwo – Weronika Żymełka
1. Zapisz w zeszycie temat lekcji: "Zbójca o wrażliwym sercu"
2. Przeczytaj utwór Adama Mickiewicza pt. "Powrót taty" z podręcznika na str.
244-247.
3. Wymieo postacie występujące w utworze.
4. Zastanów się i odpowiedz na pytania:
- Co przeżywała ta postad?
- Dlaczego tak mówi?
- Czego pragnie?
- Czego się obawia?
- Co jest dla niej najważniejsze?,
- Co o niej myślisz?
- Jak oceniasz jej postępowanie?
5. Narysuj w zeszycie tabelkę (za pomocą ołówka) i uzupełnij ją na podstawie
utworu "Powrót taty"
Postacie
Co mówią?
Co przeżywają?

Adres:
plastyka.rudnik@gmail
.com

Matka

Ojciec

Zbójca

Dzieci
Prześlij zdjęcie z zeszytu do 24.03.2021 r. do godz. 19.00

Termin: 24.03.2021 r.
do godz. 19.00
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2.

8:55-9:40

muzyka

Temat: Folklor naszych sąsiadów.
Podręcznik str.111 -118
1. Przeczytaj treści zawarte w lekcji.
2. Posłuchaj muzyki
czeskiej :https://www.youtube.com/watch?v=dONXZBrje2w
https://www.youtube.com/watch?v=d783BaRc6SA
ukraioskiej :https://www.youtube.com/watch?v=8BXCT2PYbA8
Zadanie. Podaj tytuł polskiej piosenki ,której melodia przypomina ten utwór.
rosyjskiej :https://www.youtube.com/watch?v=GjtfkhT7VfI
niemieckiej: https://www.youtube.com/watch?v=7Ydvzv-q218
Zapis lekcji wyślij do nauczyciela.

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

3.

9:50-10:35

j. angielski

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

4.

10:45-11:30

matematyka

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne. (możesz
dopisać tylko dzisiejszą datę: 24.03.2021)

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

1. Przypomnij sobie, jak mnoży się ułamki dziesiętne przez liczby naturalne zobacz pierwsze 7 min. 30 sekund filmu: Mnożenie ułamków dziesiętnych
przez liczby naturalne.
2. Następnie wykonaj zadania z lekcji na platformie e-podręczniki do
dwiczenia 5 włącznie. Ćwiczenia 4 i 5 z tej lekcji wpisz do zeszytu - wpisz
każde działanie i wynik.
Pamiętaj, że możesz sprawdzid, czy zrobiłeś zadanie poprawnie klikając
„Pokaż rozwiązanie” lub „sprawdź”.
Link do dwiczeo na e-podreczniki: https://epodreczniki.pl/a/mnozenieliczb-dziesietnych-przez-liczby-naturalne/D151J0s4N
3. Wpisz do zeszytu pod zadaniami kolorem:
Mnożąc liczbę dziesiętną przez liczbę naturalną, możemy wykonad
mnożenie tak, jakby nie było przecinka, a dopiero w wyniku oddzielid
przecinkiem tyle miejsc, ile ich było w liczbie dziesiętnej.
4. Jeśli nie zrobiłeś jeszcze zadania na Matlandii (zadanie dom. 23.03.2021)
spróbuj zrobid je dzisiaj. Jeśli w dalszym ciągu sprawia Ci to trudnośd,
spróbuj zrobid zadanie 1 (26.1) używając kalkulatora. Po wpisaniu
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5.

11:40-12:25

historia

wyników do tabelki (między kraty w oknie), zanim klikniesz sprawdź
popatrz uważnie i spróbuj dostrzec skąd wzięły się właśnie takie wyniki.
Nauczyciel nieobecny – samokształcenie – powtarzanie materiału.

6.

12:45-13:30

wf

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

ZDALNE NAUCZANIE

Link do spotkania
został przesłany na
maila

