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1. 
 
 
 
 
 

 
08.05. 
2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Historia 
 
 
 
 
 

Temat: Rozbicie dzielnicowe  Polski 

 

              Cel: Poznanie okoliczności rozbicia dzielnicowego w 

Polsce i jego skutków 

 

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca z podręcznikiem - 
przeczytać tekst od  s. 192  do 197 
2. Obejrzeć mapy i ilustracje oraz przeczytać 
ich opisy na w/w stronach 
3. W zeszycie zapisać: 
-  kto i kiedy podzielił Polskę na dzielnice 
-  jakie były skutki podziału Polski na dzielnice 
-  kto i po co sprowadził Krzyżaków do Polski  
-  kiedy nastąpił najazd Mongołów na ziemie 
polskie  
-  podać datę i wynik bitwy pod Legnicą 
4. Przeczytać podsumowanie tematu 

 

 

 
 
 
 
 
 

2.  08.05. 
2020 r. 
 

Religia Temat: Modlitwą i czynem odpowiadam na słowo 
Boże. 

Cel: Ukazanie, że przez słowo Boże kształtujemy swój 

chrześcijański charakter. 

Polecenie dla uczniów:                                           

   1. Proszę  otworzyć podręcznik na str.156.                                                                      

2.  To, co mówimy i jacy jesteśmy, ma wielkie znaczenie nie 

tylko dla nas samych, lecz przede wszystkim dla innych ludzi 

i dla Boga.                                                           

 3. Przeczytaj tekst, który znajduje się na stronach: 156-

1583. – Dlaczego dom zbudowany na skale jest bezpieczny? 

Przepisz  do zeszytu temat oraz notatkę: Pan Jezus jest 

mocnym fundamentem naszego życia. Zachęca nas, byśmy 

budowali swoje życie na trwałym fundamencie tzn. 

pamiętali     o modlitwie i robili dobre uczynki. Nasza 

postawa, charakter świadczą      o nas.                                                                              

4. Praca domowa. Zastanów się, która cecha charakteru 

oddala ciebie od Boga i w jakie ,,lekarstwo’’ pomoże ci ją 

zmienić. 

 

 

3.  08.05. 
2020 r. 
 

J.polski Temat: Scenariusz to film na papierze…  

(dwie jednostki lekcyjne) 

Cele: uczeń umie określać elementy świata przedstawionego, 

wie, co to jest adaptacja filmowa, scenariusz, tekst główny, 

tekst poboczny.  

a. Otwórz podręcznik na stronie 152 i przypomnij 

 



sobie, co to jest scenariusz, tekst główny i tekst 

poboczny.  

b. Po przypomnieniu tych pojęć otwórz podręcznik 

na str. 274 i przeczytaj tekst „Panna z mokrą 

głową” oraz na str. 276 scenariusz filmowy – 

scena 30. 

c. Spróbuj znaleźć różnice między tymi tekstami 

(zad. 2, str. 277) i zapisać swoje wnioski do 

zeszytu.  

d. Wykonaj do zeszytu zadanie 4. 

e. Podaj przykład adaptacji filmowej znanej Ci 

książki i napisz, co zrobiło na Tobie większe 

wrażenie i dlaczego? 

 

 

4. 08.05. 
 
2020 r. 
 

Matematyka Temat: Dodawanie liczb całkowitych 

Cel lekcji: Umiejętność dodawania liczb całkowitych, 

czytanie ze zrozumieniem. 

Polecenia dla ucznia: 

1. Rozwiązywanie wybranych zadań ze strony 215. 

3.Zadanie do wykonania po lekcji 

9/216 -dla wszystkich 

Praca na platformie discord. 

 

5. 08.05. 
2020 r. 
 

Wych.fizyczne Temat: Skok w dal sposobem naturalnym - LA 

 

Polecenia dla uczniów   

 

Proszę wejść w poniższe linki i obejrzeć krótkie filmiki,  
zapoznać się z ćwiczeniami przygotowującymi do skoku 
w dal 

 

https://youtu.be/JtC17odT5Qc 

 

https://youtu.be/trrUXyyNTz8 

 

 
 

 

https://youtu.be/JtC17odT5Qc
https://youtu.be/trrUXyyNTz8

