ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

ZDALNE NAUCZANIE

ŚRODA 24.02.2021 r.
KLASA V
LEKCJA

1

GODZINA
8:00-8:45

PRZEDMIOT
j. polski

LEKCJA

2

8:55-9:40

muzyka

Temat: Na wielu strunach. Instrumenty strunowe.
Podręcznik str.84-91
1.Zobacz uważnie filmy edukacyjne
https://www.youtube.com/watch?v=6miAXEn3Zx4
https://www.youtube.com/watch?v=uzb-rxOZ528
Wysłuchaj utworów
https://www.youtube.com/watch?v=MICpyamdj5s
2.Zapisz,jak powstały instrumenty strunowe ?(Patrz str.85)
3.Wypisz w formie tabelki instrumenty
- szarpane np.banjo,
- uderzane np.fortepian
- smyczkowe np.skrzypce
4 Wysłuchaj i zapisz: imię i nazwisko kompozytora oraz tytuł utworu.
https://www.youtube.com/watch?v=3CAXpuPqfv0
Zapis lekcji wyślij do nauczyciela.

3

9:50-10:35

j. angielski

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

4

10:45-11:30

matematyka

Temat: Figury na płaszczyźnie – przed klasówką (str. 104-136 w
podręczniku)

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

1. Sprawdź swoją wiedzę robiąc test na platformie quizizz. Jeśli
popełnisz dużo błędów, rób test wielokrotnie – szukaj
podpowiedzi do zadao w podręczniku i poprawiaj swoje błędy.
Nie musisz robid wszystkiego od razu. Możesz zatrzymad
swoja grę klikając znaczek pauzy w lewym górnym rogu, a
następnie : „zapisz i wyjdź”. Później wejdź jeszcze raz na ten

UWAGI
Link do spotkania został
przesłany na maila
Adres do kontaktu z
nauczycielem:
i.sapala@wp.pl

Link do spotkania został
przesłany na maila
Adres do kontaktu z
nauczycielem:
rudnik.matematyka@gmail.com
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sam link i kliknij: „wznów próbę”. Można też oczywiście
zacząd grę od początku. Graj i ucz się :
https://quizizz.com/join?gc=29357116
2. Poniżej masz jeszcze inną, dodatkową propozycję do
powtarzania wiadomości i umiejętności przed sprawdzianem.
To cztery linki do krótkich testów, każdy z innego działu figur
geometrycznych. Wśród nich są również pytania nieco
trudniejsze. Nie zrażaj się, jeśli jakiegoś zadania nie będziesz
umiał. Mam nadzieję, że większośd pytao będzie dla Ciebie
łatwa 
Zachęcam do dwiczenia:
https://szaloneliczby.pl/proste-odcinki-katy-sprawdzian-klasa5/
https://szaloneliczby.pl/trojkaty-sprawdzian-klasa-5/
https://szaloneliczby.pl/czworokaty-sprawdzian-klasa-5/
https://szaloneliczby.pl/figury-geometryczne-i-katysprawdzian-klasa-5/

5

11:40-12:25

historia

3. Możesz również na platformie Szalone liczby wybierad
samodzielnie dwiczenia i tematy, które zechcesz powtórzyd wejdź na podany link i przewio stronę w dół aż do punktu
6. Figury geometryczne i katy:
https://szaloneliczby.pl/klasa-5/ , i wybieraj samodzielnie
dowolne dwiczenia.
Temat: Wyprawy krzyżowe.
(24.02.2021r.)
1.Zobacz film dotyczący poprzedniej lekcji :
a)"Konflikt papiestwa z cesarstwem - Lekcje historii pod ostrym kątem
- Klasa 5”
https://www.youtube.com/watch?v=60D-_TJswGs
2. Na podstawie strony 122 podręcznika szkolnego wytłumacz w
zeszycie:
a) Jaki obszar w średniowieczu nazywano Ziemią Świętą?
b) Jak do pielgrzymów z Europy odnosili się Arabowie a jak Turcy?

Adres do kontaktu z
nauczycielem:
nauczycielklio@onet.eu
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6

12:45-13:30

wf

3. Zeszyt dwiczeo strona 66 zadanie 1.
Zadanie sprawdzimy podczas lekcji Zoom.
Lekcja ONLINE na ZOOMIE
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Link do spotkania został
przesłany na maila

