ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

ZDALNE NAUCZANIE

ŚRODA 7.04.2021 r.
KLASA V
LEKCJA

1.

GODZINA

8:00-8:45

PRZEDMIOT

j. polski

LEKCJA

Temat: Jak rozjaśnid obraz świata?
1.Zobacz sytuacje, w których człowiek bezinteresownie pomaga. Zastanów
się co czujesz?

UWAGI

Adres nauczyciela:
luis.rufi741@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=zcruIov45bI&feature=youtu.be
Uwaga! Film nie jest w języku polskim, proszę nie zwracać uwagi na tekst,
lecz na obrazy.
2.Poznaj wybitnego polskiego poetę, autora wiersza Przepaść
https://slideplayer.pl/slide/2778667/
3.Przeczytaj treśd utworu Przepaść - podręcznik str.264.
4. Na podstawie tekstu wykonaj pisemnie w zeszycie:
-zad. 1,2,4,5 str. 265 (podręcznik)
5.Przypomnij sobie co to jest przenośnia/ metafora - podręcznik str. 343.
6.Wyjaśnij pisemnie w zeszycie, co mogą oznaczad następujące metafory:

zadania wykonaj 7.04 –

-przepaśd krawężnika,

nie przesyłaj

-otchłao ulicy.
2.

8:55-9:40

muzyka

Temat: Śpiewajmy razem. Wykonawcy muzyki wokalnej.
Podręcznik lekcja str.124 -131
1.Przeczytaj tekst piosenki a następnie odsłuchaj
nagrania https://www.youtube.com/watch?v=_xi5u7XeGVM –
„ Chodź, pomaluj mój świat.”
Naucz się śpiewad refren piosenki z nagrania.
2.Zapisz w zeszycie temat lekcji oraz krótko o następujących terminach
muzycznych.
a) muzyka wokalna -

Adres do kontaktu z
nauczycielem:
i.sapala@wp.pl
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3.

9:50-10:35

j. angielski

4.

10:45-11:30

matematyka

b) solista c) zespół wokalny d) chór e) a cappella –
3.Posłuchaj https://www.youtube.com/watch?v=-44D2THIdIQ
Zapis prześlij do nauczyciela ( termin 11.04)
Lekcja ONLINE na ZOOMIE
Temat: Ułamki dziesiętne - trening sprawności rachunkowej:
Przypomnij sobie poznane dotąd działania na ułamkach dziesiętnych i
podwicz swoją sprawnośd rachunkową wykonując kolejne, zamieszczone
poniżej zadania. Postaraj się zdobyd z każdego dwiczenia, co najmniej 80%.
Zadania zostaną ocenione. Możesz robid każde dwiczenie wielokrotnie, aż
uzyskasz zadawalający cię wynik.
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termin 11.04

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

Najczęściej używane ułamki
Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000…
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne
Mnożenie ułamków dziesiętnych
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne
5.

11:40-12:25

Historia

Temat: Średniowieczne miasto i wieś. (07.04.2021)
1. Zobacz film :"Klasa 5- Średniowieczne miasto i wieś. Czy wyobrażasz
sobie życie w średniowieczu?"
https://www.youtube.com/watch?v=r4QiwmkYU4g
2. Na podstawie stron 142 i 145 podręcznika odpowiedz w zeszycie na
pytanie: Czym była lokacja i trójpolówka ?
3. Przeczytaj infografikę ze stron 144-145 i przygotuj się do odpowiedzi na
pytania ze strony 144 (infografika).

Adres do kontaktu z
nauczycielem:
rudnik.matematyka@g
mail.com
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4. W zeszycie dwiczeo wykonaj zadanie 1 ze strony 78( pomoże ci film i
wiadomości ze strony 143 w podręczniku).
6.

12:45-13:30

wf

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

Link do spotkania został
przesłany na maila

