ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

ZDALNE NAUCZANIE

PIĄTEK 19.02.2021 r.
KLASA V
LEK GODZINA
CJA
1
8:00-8:45

PRZEDMIOT

LEKCJA
Lekcja ONLINE na ZOOMIE

j. angielski/lekcja
wychowawcza
2

8:55-9:40

technika

Temat: Kompozyty - materiały przyszłości.
Na początek trochę historii - przeczytajcie sobie informację
WARTO WIEDZIEĆ str.42. Następnie proszę w zeszycie zapisać
temat lekcji, a poniżej wykonać ćwiczenia 1 str. 42 i 2 str. 43.
Pomoże Wam w tym materiał zawarty w podręczniku na stronach
42-43.
W ćw.1 proszę przepisać te zdania, które są prawdziwe, a w ćw.2
wystarczy wypisać 3 takie zalety czyli dobre cechy. Podpowiedź
do zad.2 - znajdziecie je w tekście głównym infografiki i pod
fotografiami.

UWAGI
Link do spotkania został przesłany na
maila
Adres do kontaktu z nauczycielem:
marcinkowski2020@wp.pl
Termin wykonania pracy:
Tym razem nie przesyłać wykonanej,
sprawdzimy je sobie najbliższej na
lekcji zoom (geografia).
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9:50-10:35

j. niemiecki

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

Link do spotkania został przesłany na
maila

4

10:4511:30

j. polski

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

Link do spotkania został przesłany na
maila
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11:4012:25

wf

Temat: Test wiedzy z piłki ręcznej.
Rozwiąż poniższy test z piłki ręcznej
1. Jakie wymiary ma boisko do piłki ręcznej (długość x
szerokość)?
2. Ilu zawodników gra w drużynie piłki ręcznej?
3. Ile zawodnik może zrobić maksymalnie kroków poruszając się
z trzymaną piłką?

Adres do kontaktu z nauczycielem:
bozena.wf1@op.pl
Termin wykonania pracy:
Odpowiedzi przygotuj na
poniedziałkową lekcję wf
( 22.02.2021r).

4. Z ilu metrów wykonuje się rzut karny?
5. Jakie są wymiary bramki ( szerokość i wysokość)
6. W jakiej odległości od bramki znajduje się linia pola
bramkowego?
7. W jakie odległości od bramki znajduje się linia przerywana?
Możesz to zrobić pisemnie lub w formie rysunku.
6

12:4513:30

religia

Temat: Wielki Post przygotowanie do Wielkanocy.140s.
Odpowiedz na pytania, nie przepisuj pytań , odpowiedz całym
zdaniem:
Co w Piśmie Świętym oznacza liczba 40?
Jaki dzień zaczyna Wielki Post?
Jaki jest kolor szat liturgicznych w Wielkim Poście?
Zamiast jakiego śpiewu używamy w Wielkim Poście słów:
„Chwała Tobie, Słowo Boże”
W która niedzielę Wielkiego Postu zasłania się krzyże w
kościołach?
Napisz kiedy w twoim kościele odprawia się Gorzkie Żale i
Drogę Krzyżową.
W czym pomagają POSTANOWIENIA Wielkopostne?

Adres do kontaktu z nauczycielem:
d.stiebler77@gmail.com
Termin wykonania pracy:
22.02.21r.

Rozważ Drogę Krzyżową w kościele lub online.
Propozycje:
https://www.youtube.com/watch?v=48De2Uov674
https://www.youtube.com/watch?v=ZoSqAWC1Vj8
Z Panem Bogiem

