ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

ZDALNE NAUCZANIE

CZWARTEK 29.04.2021 r.
KLASA V
LEKCJA GODZINA

1

8:00-8:45

PRZEDMIOT

LEKCJA
Temat: Utrwalanie zasad ortograficznych w wyrazach z trudnością
ortograficzną

zajęcia
wyrównawcze
j.polski/matemat. 1. Przypomnij sobie zasady pisowni wyrazów z trudnościami

ortograficznymi korzystając z informacji zawartych pod linkiem
https://www.dyktanda.net/zasady-pisowni/pisownia-rz.php

https://www.dyktanda.net/zasady-pisowni/pisownia-u.php

https://www.dyktanda.net/zasady-pisowni/pisownia-ch.php
2. Następnie w podanych niżej wyrazach dopisz, jakie zasady
ortograficzne uzasadniają ich pisownię.
PRZYKŁAD: główka->bo głowa-> ó wymienia sie na o
wędkarz->bo wędkarski->rz wymienia sie na r
kalendarz-> rz w zakończeniach -arz
góra- zapis historyczny albo wyraz do zapamiętania
Zadania do wykonania:

UWAGI

Adres do kontaktu z nauczycielem:
marcinkowskak.nauczyciel@wp.pl
Termin wykonania pracy: 29.04.2021

na murze-........
spojrzenie- ......
siódmy-........
wybór- ......
siatkówka- ...
cichy-.......
schody-.....
duch-.....
Opracowane przykłady należy przesłać w tym samym dniu na adres
podany do kontaktu.

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

2

8:55-9:40

j.polski

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

3

9:50-10:35

informatyka

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

Link do spotkania został przesłany na
maila

4

10:45-11:30 matematyka

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

5

11:40-12:25 j.angielski

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

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

6

12:45-13:30 j.niemiecki

Na wasze adresy mailowe prześlę dzisiejszą lekcję . Proszę
przepisać i przesłać na mojego maila.

Adres do kontaktu z nauczycielem:
d.e.steinert@wp.pl
Termin realizacji: 29.04.2021
Rozwiązania proszę przesłać mailem.

Temat: Agresja - skąd się bierze i jak jej unikać.

7

13:40-14.25 godz.wych.

Zobacz film, który pomoże Ci zrozumieć skąd bierze się złość i agresja
oraz jak sobie z nimi radzić: film .
Jakie są Twoje sposoby radzenia sobie ze złością? Porozmawiamy o
tym jutro na Zoomie.

8

14:30-15.15

technika

Adres do kontaktu z nauczycielem:
angielskirudnik@gmail.com
Termin wykonania pracy: 29.04.2021

Temat: Wiosenny obrazek cz.2.
adres do kontaktu: marcinkowski2020@wp.pl
Dziś wykonujemy pracę praktyczną. Notatka jest krótka, bo
szczegółowe wyjaśnienie było w zeszłym tygodniu. Myślę, że
zdążyliście przygotować potrzebne materiały, więc można przystąpić
do wykonania obrazka. Przypominam, że ma być wiosenny :)
Zwracam też jeszcze raz uwagę na bezpieczne posługiwanie się
narzędziami.

Foto-załączniki proszę przesłać na adres do kontaktu - termin do 30.04.

Termin wykonania :
Foto-załączniki proszę przesłać na adres do
kontaktu - termin do 30.04.

