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Temat: Paprotniki 

Cele: 

- wskazanie siedlisk występowania paprotników 

-poznanie budowy paprotników 

- wykazanie różnorodności paprotników 

Polecenia dla uczniów: 

1. Przeanalizuj treść podręcznika str. 121-123. Możesz obejrzeć 

materiał na epodreczniki.pl Paprotniki (temat 1-4). 

2. Zwróć uwagę na: 

-miejsca występowania paprotników, 

-podział paprotników, 

-budowę zewnętrzną paproci, skrzypów i widłaków, 

-różnorodność gatunków paprotników i ich znaczenie. 

       3. Wypisz do zeszytu przykłady gatunków paproci, skrzypów i widłaków 

występujących w Polsce. 

       4. Na przykładzie paproci wypisz główne organy budujące tą roślinę. 

(Możesz narysować schemat budowy paproci i opisać rysunek). 

      5. Przeanalizuj treść podręcznika na str. 125 i spróbuj ustnie odpowiedzieć 

na pytanie: Jak człowiek  wykorzystuje kopalne oraz współcześnie żyjące 

paprotniki? 

     6. ZADANIE DOMOWE:  Spróbuj porównać budowę zewnętrzną mchu i 

paproci. Zadanie wyślij na hanna.pawlik21@gmail.com  
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J.angielski Topic:Test unit 7. 

Cel: Sprawdzenie wiedzy zdobytej przez uczniów. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz datę i temat w zeszycie. 
2. Prygotuj kartkę A 4 i długopis 

 

 

Spotykamy się punktualnie o godz.8:50 

 

 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com
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Matematyka Temat: Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem dodawania liczb 

całkowitych. 

 

Cel lekcji: Uczeń interpretuje dodawanie liczb całkowitych na osi liczbowej. 

 

Polecenia dla ucznia: 

1.Wideolekcja:Tomasz Gwiazda ,,Dodawanie liczb całkowitych” 

https://www.youtube.com/watch?v=oK1aEAVTxFw 

2.Analiza przykładu 3/214-podręcznik. 

3.Rozwiązujemy zadania: 2,5,10,11/215-216-podręcznik. 

. 

Spotkanie o godzinie 9:40 na platformie Discord. 

 

20 minut 
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J.polski Temat: Z wizytą w teatrze.  

Cele:  

- uczeń opisuje wnętrze teatru; 

- posługuje się słownictwem związanym z teatrem. 

a. Otwieramy podręcznik i jeszcze raz oglądamy zdjęcia ukazujące 

wnętrze teatru. 

b. Otwieramy zeszyty ćwiczeń na str. 99 i wyjaśniamy do zeszytu 

dwa pojęcia: plakat i afisz.  

c. Następnie wykonujemy zadanie 29 w zeszycie ćwiczeń. 

d. Wykonujemy kolejno zad. 31, 32, 33, 34 i 35. W miarę możliwości 

obejrzyj na YouTube spektakl teatralny dla dzieci pt. „Pchła 

Szachrajka”. 

 

 

5. 04.05. 

2020 r. 

 

Wych.fizyczne Zachęcam do wykonywania systematycznie ćwiczeń w domu.                                                                       

Kolejny zestaw ćwiczeń do domu przygotowany przez dr Krzysztofa 

Warchoła   

 

https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_5_szkoly_podstawowe_klasa_V-
VI.pdf 
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Plastyka Temat:  Kompozycja dynamiczna w sztuce baroku. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1. Przeczytaj z podręcznika do plastyki wiadomości i obejrzyj reprodukcje i 
rysunki  . 
2. Zapisz w zeszycie temat lekcji  i notatkę. 

 
Kompozycja dynamiczna  

Charakteryzuje się tym, że gdy na nią patrzymy, odnosimy wrażenie ruchu, 
niepokoju. Tworzą ją ukośne podziały płaszczyzny, ostre szarpane kształty i 
plamy oraz kręte lub krzywe linie. Elementy układają się ukośnie, wyżej, niżej 
bądź nachodzą na siebie. Kompozycja ta odznacza się silnymi kontrastami, 
uzyskanymi zarówno poprzez zestawienie barw, jak i form.  
 
Sztuka barokowa  

 ramy czasowe - II połowa XVI w. - pierwszej połowy XVIII w.  

 Termin "barok", pochodzi od portugalskiego "barroco", które 
oznacza perłę o nieregularnym kształcie. Cechowało go zaburzenie 
zasady renesansowej harmonii dla harmonii pojętej jako synteza 
przeciwieństw oraz wprowadzenie efektownego ruchu. Barok nie 
trzymał się niewolniczo klasycznych reguł, ale wykorzystywał 

 

https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_5_szkoly_podstawowe_klasa_V-VI.pdf
https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_5_szkoly_podstawowe_klasa_V-VI.pdf


poszczególne elementy zgodnie z zasadami psychologii, tak aby 
wywołać pożądany efekt. Dużą rolę odgrywała kreatywność 
(koncept), synteza różnych dziedzin sztuki i wykorzystanie wiedzy 
np. o zasadach perspektywy. 
W dziełach ukazywano przepych, ruch oraz światłocień. 
 

- odpowiedz w formie pisemnej (w zeszycie ) na pytania o kompozycji 
dynamicznej: 
a) co to jest kompozycja dynamiczna?  
b) jakie kierunki w niej występują?   
c) jakie sytuacje można przedstawić za pomocą kompozycji dynamicznej? 
 
Zdjęcie notatki i odpowiedzi na pytania prześlij na messenger nauczyciela. 
 

7. 04.05.202
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WDŻ  

UWAGA: ZACZYNAMY LEKCJE Z PODZIAŁEM NA GRUPY  ( 

dziewczynki / chłopcy). 

Temat: Moje ciało.  

            (lekcja dla grupy dziewcząt) 

 

Cele: Uczennica potrafi: 

 wskazać na płciowość jako zespół cech i zachowań wymagających 
intymności i szacunku, 

 uzasadnić potrzebę akceptacji swojej płciowości, 

 wymienić i omówić funkcje płciowości. 

  

Materiały do lekcji zostaną przesłane na Messengerze. 

 

 

Wpisz do zeszytu:  

1. Akceptacja swojej płci – cieszę się, że jestem dziewczyną ,lubię 

być kobietą. 

2. Funkcje płciowości: 

- wyrażanie miłości, 
-budowanie więzi 

- przekazywanie życia (rodzicielstwo). 

3.Prawo człowieka do godności i miłości. 
   

 

 

 

 

 

 

 

10 minut 

 


