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J.polski 
 
 
 
 
 
 
 

Język polski kl. Vb 

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.  

e. W miarę możliwości obejrzyj na YouTube spektakl teatralny dla 

dzieci pt. „Pchła Szachrajka”.  

 

 

2.  04.05. 
2020 
r. 
 

Biologia 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  

 

 

3.  04.05. 
2020 
r. 
 

J. angielski Topic:Test unit 7. 

 

Cel: Sprawdzenie wiedzy zdobytej przez uczniów. 

 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com


Polecenia dla uczniów: 

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

 
 
Spotykamy się punktualnie o godz.8:50 

 
4. 04.05. 

 
2020 
r. 
 

Matematyka Temat: Powtórzenie wiadomości. 

 

Cel lekcji: usystematyzowanie wiedzy. 

 Polecenia dla ucznia: 

1. Rozwiązywanie wybranych zadań 205-206. 

Proszę przygotować się do klasówki. 

Praca na platformie discord. 

15 minut 

 

 

 

5. 04.05. 
2020 
r. 
 

Technika Temat:  Zdrowie na talerzu. 

Cele lekcji: 

- poznanie składników odżywczych znajdujących się 

w pożywieniu, 

- komponowanie pełnowartościowego zestawu obiadowego 

o określonej wartości energetycznej, 

- wyjaśnienie, dlaczego pożywienie powinno być 

zróżnicowane, 

- poznanie znaczenia ruchu w piramidzie zdrowego 

żywienia. 

 

1. Klikamy na link i oglądamy film: 

https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU 

2. Wykonujemy ćwiczenie 1 str. 6, następnie ćw. 2 str. 65                   

i 3 str. 66. 

3. Oglądamy film Piramida zdrowego żywienia: 

https://www.youtube.com/watch?v=QOHrKeThOr8&t=88s 

4. Wykonujemy ćw. 5 str. 67 

5. Następnie rozwiązujemy ćwiczenia z karty pracy. 

 

Dodatkowe filmy o zdrowym odżywianiu do obejrzenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=7_Y8QekljEo  

https://www.youtube.com/watch?v=i1gS-QCEafU  

Ćwiczenia analizujemy na lekcji na Messengerze,                                    

a po wypełnieniu wysyłamy zdjęcia na priv. 

 

 

6. 04.05. 
2020 
r. 
 

Wych.fizyczne Temat: Nauka i doskonalenie startu wysokiego - LA 

 

Polecenia dla uczniów: 

1.Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film i w miarę możliwości 
wykonać ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. W filmie jest zawarta 
demonstracja i omówienie techniki startu wysokiego oraz metodyczne 
ćwiczenia doskonalące. 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=RxOCOIUG4yBQD0oXihJYRJt185wINevmGYWh35951TN614zQ2c 

 

Zachęcam również  do wykonywania systematycznie ćwiczeń w domu.                                                                       
Kolejny zestaw ćwiczeń do domu przygotowany przez dr Krzysztofa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU
https://www.youtube.com/watch?v=QOHrKeThOr8&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=7_Y8QekljEo
https://www.youtube.com/watch?v=i1gS-QCEafU
https://ewf.h1.pl/student/?token=RxOCOIUG4yBQD0oXihJYRJt185wINevmGYWh35951TN614zQ2c


Warchoła jest to już 6 zestaw 

 

http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_6_szkoly_podstawowe_klasy_IV.pdf 

 

 

http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_6_szkoly_podstawowe_klasy_IV.pdf

