ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

ZDALNE NAUCZANIE

WTOREK 22.12.2020 r.
KLASA V
LEKCJA
1

GODZINA
8:00-8:45

PRZEDMIOT
j. polski

LEKCJA
Temat: Co słychać w Żelazowej Woli?

2

8:55-9:40

j. angielski

1.Korzystając z dostępnych źródeł napisz krótką notatkę o Fryderyku
Chopinie.
2.Przeczytaj wiersz str.159-160
3.Wykorzystując tekst wiersza wykonaj pisemnie w zeszycie:
-zad.1,2 str.160
4.Korzystając z poznanych już informacji dotyczących środków
stylistycznych w wierszu (podręcznik str.342) wypisz z utworu:
-trzy epitety,
-dwa rymy.
5.Poznaj nowy środek stylistyczny -uosobienie (podręcznik str.160)przepisz Nową wiadomość do zeszytu. Dopisz przykład: śpiewała
kołyska.
6.Korzystając z nowych wiadomości wykonaj pisemnie w zeszycie:
-zad.7 , 9 str.160 (podręcznik)
Lekcja ONLINE na ZOOMIE

3

9:50-10:35

matematyka

Temat: Ułamki zwykłe – powtórzenie.
Dziś na lekcji powtórzysz podstawowe wiadomości na temat ułamków
zwykłych oraz utrwalisz umiejętność wykonywania działań na
ułamkach.
1.

Uzupełnij krzyżówkę: ułamki zwykłe

2.

Ćwicz umiejętności robiąc zadania na matzoo – Postaraj

UWAGI
Adres do kontaktu z
nauczycielem:
luis.rufi741@gmail.com
Termin wykonania pracy:
zadania wykonaj 22.12 (żeby w
czasie wolnym można było
odpocząć) – nie przesyłaj

Link do spotkania został
przesłany na maila
Adres do kontaktu z
nauczycielem:
rudnik.matematyka@gmail.com
Termin wykonania pracy:
22.12.20r.
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się zrobić poprawnie po dwa trzy przykłady kolejno z każdego
ćwiczenia, zaczynając od tematu: ułamki na osi liczbowej
4
5

10:4511:30
11:4012:25

Biologia

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

Religia

Temat: Pan Jezus przychodzi do nas.
Wykonaj zabawę z linkiem pod tytułem : Pan Jezus przychodzi do nas,
oraz Historia choinki, pozostałe linki, to zachęta do zabawy w czasie
wolnym z rodziną .

Link do spotkania został
przesłany na maila
Adres do kontaktu z
nauczycielem:
d.stiebler77@gmail.com
Termin wykonania pracy:

Świąteczne Koło fortuny :
https://wordwall.net/resource/726743/polski/bo%C5%BCenarodzenie-pytania
Quiz Świąteczny kl.5
https://view.genial.ly/5fdb8b34e0ce760d11c33a00/guide-quizzswiateczny
Wigilijne tradycje – zabawa memory kl.1-3
https://view.genial.ly/5fd9384437663f0d6c04c937/game-g-wigilijnetradycje
Film o Bożym Narodzeniu kl.1-3
https://view.genial.ly/5fdbc3dd3c971e0d65990227/interactivecontent-film-o-bozym-narodzeniu-osiolek-kl-1
Pan Jezus przychodzi do nas
https://view.genial.ly/5fd8789837663f0d6c04a99a/presentationjezus-przychodzi-do-nas-podczas-mszy-swietejkl2
Historia Choinki
https://view.genial.ly/5fd7e5f737663f0d6c04a25b/game-breakoutchoinkowy-er
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Quiz kolęd i pastorałek
https://view.genial.ly/5fd4a43b3c971e0d65983f03/learningexperience-challenges-quiz-koledy

6

12:4513:30

Wf

Życzę błogosławionychŚwiąt Bożego Narodzenia
Miłości, Pokoju , mały Jezus zamieszkał w waszych rodzinach i
pozostał na każdy dzień Nowego Roku.
Z Panem Bogiem
Temat: Robert Lewandowski – najlepszy piłkarz świata.
Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem świata w 2020r. Jest
pierwszym Polakiem w historii, który może poszczycić się tą nagrodą.
Robert Lewandowski – polski piłkarz występujący na pozycji
napastnika w niemieckim klubie Bayern Monachium oraz w
reprezentacji Polski, której jest kapitanem.
Każdy chłopak chce być jak Robert Lewandowski. Ikona światowego
sportu, wyznacza trendy nie tylko w samej piłce nożnej. Dla wielu to
synonim stylu, ambicji, strategii i dobrego serca, otwartego na p0moc
innym.
Robert Lewandowski powiedział - „ Nigdy nie przestawaj marzyć.
Nigdy się nie poddawaj, gdy przegrywasz. Pracuj ciężko aby osiągnąć
swój cel”.
Ja Wam też życzę aby spełniły się Wasze wszystkie marzenia.
Zdrowych i Spokojnych Świąt
Link do lekcji
https://www.youtube.com/watch?v=4KReMKNrfz4
https://www.youtube.com/watch?v=WoNsusHZtDg
https://www.youtube.com/watch?v=YAut34JyptU

Adres do kontaktu z
nauczycielem:
bozena.wf1@op.pl
Termin wykonania pracy

