ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

ZDALNE NAUCZANIE

PONIEDZIAŁEK 10.05.2021 r.
KLASA V
LEKCJA
1

GODZINA
8:00-8:45

PRZEDMIOT
hik

LEKCJA
Dziś przenosimy się do kuchni szwajcarskiej. Wyjaśnij i zapisz w
zeszycie co
to
jest: Spätzli
(szpecle),
Rösti, Älplermagronen
, Zopf, Vermicelles.
Odpowiedzi znajdziesz na stronie: http://dookola-swiata-w-jedendzien.blogspot.com/2018/10/10-tradycyjnych-szwajcarskichpotraw.html
Prześlij zdjęcia odpowiedzi na: plastyka.rudnika@gmail.com do piątku
14.05.2021

UWAGI
Adres do kontaktu z
nauczycielem:
plastyka.rudnik@gmail.com
Termin wykonania pracy:
14.05.21r.

2

8:55-9:40

matematyka

Temat: Pole prostokąta i kwadratu; jednostki pola – ćwiczenia
utrwalające.

Adres do kontaktu z
nauczycielem:
rudnik.matematyka@gmail.c
om
Termin wykonania pracy:
10.05.21r.

Wykonaj zadania na aplikacji:
1.

Pole prostokąta i kwadratu (czas 4 minuty)

2.

Prostokąt i kwadrat – pole i obwód (czas 6 minut)

W tych zadaniach masz określony czas i trzy życia. Jeśli „zginiesz” i nie
uda Ci się zaliczyć ćwiczenia rozpocznij ponownie. Obowiązkowo należy
te ćwiczenia zrobić, tak aby wyświetlił się komunikat: „gra ukończona”
Jeśli masz problem z zaliczeniem któregoś z ćwiczeń, możesz po
nieudanej próbie kliknąć: „pokaż odpowiedzi”. Postaraj się nie tylko
zapamiętać, jaka jest prawidłowa odpowiedź, ale zastanów się, dlaczego
zrobiłeś błąd.
3.
Jednostki pola – Postaraj się zrobić ćwiczenie bezbłędnie,
w tym celu możesz robić je wielokrotnie.
Zadania wykonaj obowiązkowo dzisiaj – nauczyciel sprawdza wykonanie
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zadań na platformie.
3

9:50-10:35

j. niemiecki

Proszę na dzisiejszej lekcji rozwiązać zadanie D6 ze strony 94.
Rozwiązania proszę prześlijcie na mojego maila.

4

10:45-11:30

plastyka

5

11:40-12:25

j. polski

Narysuj lub namaluj zwierzęta domowe lub dzikie, które maja piękne
futerka. Technika pracy dowolna - płaska (malarstwo, rysunek, grafika,
collage). Format max 50 x 70 cm
Najlepsze prace zostaną zakwalifikowane na powiatowy konkurs.
Zdjęcie pracy prześlij na plastyka.rudnik@gmail.com do piątku
14.05.2021 r.
Lekcja ONLINE na ZOOMIE

6

12:45-13:30

historia

7

13:40-14:25

wf

Adres do kontaktu z
nauczycielem:
d.e.steinert@wp.pl
Termin wykonania pracy:
10.05.21r.
Adres do kontaktu z
nauczycielem:
plastyka.rudnik@gmail.com
Termin wykonania pracy:
do 14.05.21r.

Link do spotkania został
przesłany na maila
Lekcja ONLINE na ZOOMIE
Link do spotkania został
przesłany na maila
Temat: Nauka umiejętności wykonania skoku w dal techniką
Adres do kontaktu z
naturalną.
nauczycielem:
bozena.wf1@op.pl
Skok w dal to konkurencja lekkoatletyczna. Zawodnicy wykonują Termin wykonania pracy:
rozbieg, odbicie z jednej nogi i lądowanie w piaskownicy. Skoczek odbija 10.05.21r.
się z belki, zaś na jej krawędzi znajduje się tzw. plastelina. Jest to taka
listwa, która jest naprawdę ważna. To ona pokazuje, czy skok jest
poprawny, czy też spalony. O tym decyduje pozostawiony ślad na
plastelinie. Jeśli skoczek dotknie butem plasteliny, skok jest
unieważniony. Pomiar skoku wykonywany jest od linii między plasteliną
a belką, aż do ostatniego śladu na piasku. Wygrywa oczywiście
najdłuższy skok.
Link do lekcji:
https://www.youtube.com/watch?v=rznT2ImA2JY
https://www.youtube.com/watch?v=ASzPOiYDvB4

