ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

ZDALNE NAUCZANIE

ŚRODA 14.04.2021 r.
KLASA V
LEKCJA

1.

GODZINA

8:00-8:45

PRZEDMIOT

j. polski

LEKCJA

Temat: Czy Marek Osioski mógłby zostad moim przyjacielem?
1.Korzystając z treści lektury odpowiedz w zeszycie pisemnie na
pytania?
-jakiego zastępu Marek był najmłodszym członkiem?
-jak harcerze nazywali opiekuna chłopca?
2.Uzupełnij tabelę korzystając z lektury (tak, jak w podanym
przykładzie)
Cecha

Przykład zachowania

Nieśmiały

Bał wyśmiania przez kolegów

Oczytany
Honorowy
Pomysłowy
Dowcipny
Miłośnik
przyrody
Troskliwy
Opiekuoczy
Zwinny,
sprytny
Szybki
Uczciwy

UWAGI

Adres nauczyciela:
luis.rufi741@gmail.com

Zadania 1,2 wykonaj
14.04 – nie przesyłaj
Zadanie 3 wykonaj i
prześlij 20.04

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU
Uzdolniony
artystycznie

ZDALNE NAUCZANIE

Zadania 1,2 wykonaj
14.04 – nie przesyłaj

Pechowiec
3.Przypomnij sobie zasady opisu postaci (kl.IV), wykonaj w zeszycie
poprawny opis postaci korzystając z informacji zawartych w lekturze.
2.

8:55-9:40

muzyka

Temat: Warsztat muzyczny.
Podręcznik str.132-133

Zadanie 3 wykonaj i
prześlij 20.04
Adres do kontaktu z
nauczycielem:
i.sapala@wp.pl

1.Przeczytaj - To już wiemy! Zapamiętaj !!!
2.Wykonaj zadanie 1str.132,3 str.133
3.

9:50-10:35

j. angielski

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

4.

10:45-11:30

matematyka

Temat: Szacowanie wyników działao na ułamkach dziesiętnych.
Dziś dowiesz się, że nie zawsze potrzebny jest Ci dokładny wynik działania,
a wtedy nie trzeba wykonywad obliczeo, wystarczy tylko oszacowad wynik.
Dowiesz się, jak to robid.

Link do spotkania został
przesłany na maila
Adres do kontaktu z
nauczycielem:
rudnik.matematyka@g
mail.com

Zobacz uważnie film: Szacowanie wyników działao na ułamkach
dziesiętnych . Możesz również zapoznad się z tematem ze strony 169.

5.

11:40-12:25

Historia

1. Wykonaj ustnie dwiczenie ze str. 169 (pod rysunkiem z przyborami
szkolnymi).
2. Zrób w zeszycie dwiczeo zadania od 1 do 5/str. 87.
Nie wykonuj dokładnych obliczeo, postaraj się oszacowad wynik. Nie
przesyłaj dziś zdjęd, zadanie sprawdzimy na lekcji.
3. Zrób zadanie na Matlandii („lekcja 14.04.2021)” – nie zrażaj się, jeśli
będziesz popełniad błędy. Próbuj wielokrotnie!
Temat: Kościół w średniowieczu.
(14.04.2021)
1. Zobacz 2 filmy : a)"DUCHOWIEOSTWO"https://www.youtube.com/watch?v=MtAcPFjy6nc
b)"Klasa 5. Sztuka średniowieczna. Różnice między gotykiem a
romaoskim!"-

14.04.2021 r.

Adres do kontaktu z
nauczycielem:
rudnik.matematyka@g
mail.com

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

6.

12:45-13:30

wf

https://www.youtube.com/watch?v=iRG9ph7N9xQ
2. Na podstawie stron 148-151 podręcznika wytłumacz w zeszycie wyrazy :
asceza , kopista, zakon, klasztor.
3. Wypisz kilka zajęd średniowiecznych zakonników (4-6).
4. DLA CHĘTNYCH : Kto, kiedy i gdzie utworzył pierwszy zakon w Europie?
Zadania omówimy na lekcji zoom.
Lekcja ONLINE na ZOOMIE

ZDALNE NAUCZANIE

Link do spotkania został
przesłany na maila

