ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

ZDALNE NAUCZANIE

PIĄTEK 22.01.2021 r.
KLASA V
LEK GODZINA
CJA
1
8:00-8:45

PRZEDMIOT

LEKCJA

UWAGI

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

Link do spotkania został przesłany na
maila
Link do spotkania został przesłany na
maila

j. angielski/lekcja
wychowawcza
2

8:55-9:40

geografia

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

3

9:50-10:35

j. niemiecki

https://www.youtube.com/watch?v=rajhx_zv6jw
Nasz park faktycznie istnieje możecie wirtualnie go zobaczyć.
Następnie wykonajcie zadania A4 i A5 z zeszytu ćwiczeń zgodnie
z poleceniem S.51,52.
Rozwiązanie prześlijcie mailem

4

10:4511:30

j. polski

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

5

11:4012:25

wf

Temat: Piłka ręczna – kibicuję naszej reprezentacji.
Piłka ręczna – to bardzo popularna i lubiana dyscyplina sportowa,
którą Wy również znacie i gracie na lekcji wychowania
fizycznego. Obecnie nasza męska reprezentacja świetnie radzi
sobie na Mistrzostwach Świata. Polecam zobaczenie ich

Adres do kontaktu z nauczycielem:
d.e.steinert@wp.pl
Termin wykonania pracy:
22.01.2021
Link do spotkania został przesłany na
maila
Adres do kontaktu z nauczycielem:
bozena.wf1@op.pl

rywalizacji i kibicowanie. Na pewno oglądanie takich spotkań
pomoże Wam w przyswojeniu przepisów i ogólnych zasad gry.
Transmisja meczu na TYP 1
Polska – Węgry – sobota godz. 18.00
Polska – Niemcy – poniedziałek godz. 20.30
6

12:4513:30

religia

Temat: Syn Boży- największym skarbem.

Adres do kontaktu z nauczycielem:

1. Przeczytaj brązowe teksty na stronie 103

d.stiebler77@gmail.com

2. Odpowiedz w zeszycie na pytania całym zdaniem:

Termin wykonania pracy:

-Kto ostrzegł Józefa przed Herodem
- Do jakiego kraju musiała uciekać Święta Rodzina?
- Jakie święto Kościół obchodzi 28 grudnia i na jaką
pamiątkę?
3. Przeczytaj tekst na stronie 104
Odpowiedz w zeszycie na pytanie całym zdaniem:
Ile lat miał Pan Jezus kiedy odbył po raz pierwszy
pielgrzymkę do świątyni?
Napisz słowa Jezusa, którymi zwrócił się do Maryi i Józefa po
znalezieniu w świątyni.
Rodzina Jezusa, Józefa i Maryi była uboga materialnie, ale
była szczęśliwa, bo panowała w niej prawdziwa miłość.
To było ich bogactwem. Maryja i Józef żyli dla Jezusa a on
okazywał im wdzięczność. Święta Rodzina jest wzorem dla
wszystkich rodzin.
Kiedy obchodzimy Święto Świętej Rodziny?
Z Panem Bogiem

29.01.2021r.

