
Zalecenia dla uczniów klasy Va 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

29.05.2020 

RELIGIA 

https://view.genial.ly/5eca32b85cf4ce0d97daa166/presentation-bozy-

ogien?fbclid=IwAR3R6xvPBcKQeCV9UfWpXpLPLtVWi4QLJV2i7-dBPavcvfDSYM4Um1EkjA4 

 

1. Kim jest Duch św. 

2. Na kogo został zesłany Duch św i kiedy to się stało ( jak nazywa się ten dzień ) 

3. Wymień 7 darów Ducha św. 

 

PLASTYKA 

Temat: Układy form w naturze 

W budowie wielu żywych organizmów dostrzegamy regularne, powtarzalne układy. Ich 
piękno kojarzy się z dziełami sztuki. wywołuje duże wrażenie artystyczne u przeciętnego 
człowieka, staje się inspiracją dla malarzy, rzeźbiarzy, projektantów architektury i sztuki 
użytkowej. 

* Wykorzystując link, obejrzyj piękno układu form w 
naturze: https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk014Pv2Xwco6khfXfh7YHI5yJ6qPIw:15
87741881337&q=uk%C5%82ady+form+w+naturze&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ah
UKEwjz0NO2r4HpAhXsl4sKHZa_CpMQsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=625 

* Wykonaj pracę plastyczną na dowolny temat, w dowolnej technice, na dowolnym 
formacie. Wzorców szukaj w naturze. Na odesłanie pracy masz czas do 4.06.2020 r. 

Przypominam o zaległej pracy z kompozycją rytmiczną 

 

JĘZYK POLSKI 

 
Temat: Zgłębiamy tajniki pracy radiowców. 

Na dzisiejszej lekcji przyjrzycie się bliżej osobom pracującym nad powstaniem audycji 

radiowych oraz poznacie rodzaje radiowych audycji. 

1. Zapiszcie temat w zeszycie. 
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2. Zapoznajcie się z infografiką – podręcznik str. 312-313. Zwróćcie uwagę na to, za co 

odpowiedzialne są poszczególne osoby. 

3. Przeczytajcie „Nową wiadomość” – str. 314, dotyczącą rodzajów audycji radiowych. 

Zapiszcie ich nazwy w zeszycie. 

4. Wykonajcie zad. 4 ze str. 314 (podręcznik). 

5. Obejrzyjcie krótki filmik, w którym prof. Jerzy Bralczyk objaśnia m.in. sposób odmiany 

rzeczownika radio https://www.youtube.com/watch?v=aC0c0V7Fu_E 

Po wysłuchaniu objaśnienia ułóżcie i zapiszcie w zeszycie zdania z wyrazem radio użytym w 

każdym z przypadków – od mianownika do wołacza. 

6. Na platformie epodręczniki https://epodreczniki.pl/a/czym-jest-sluchowisko-

radiowe/DcDoY7Aml znajdziecie więcej informacji dotyczących słuchowisk radiowych, tam 

także możecie wykonać interaktywne ćwiczenia. 

NICZEGO NIE ODSYŁACIE DO SPRAWDZENIA   

TYLKO OSOBY CHĘTNE WYKONUJĄ PONIŻSZE ZADANIE DODATKOWE: 

ZADANIE DLA CHĘTNYCH: stań się twórcą audycji radiowej – nagraj do wyboru: 

 Słuchowisko – przygotuj piękne czytanie utworu „Powrót taty”. Pamiętaj, by 

dopasować ton głosu do postaci i modulować go tak, by słuchający wiedział, kiedy 

mówi narrator, a kiedy bohaterowie. Dodatkowo możesz wprowadź inne dźwięki w 

tle, które pojawiają się w utworze (rżenie koni, odgłos jadącego wozu itp.) 

Słuchowisko nagraj za pomocą dyktafonu w telefonie lub darmowej aplikacji vocaroo 

dostępnej tutaj: https://vocaroo.com/ 

 Wywiad z wybraną osobą na dowolny temat – może być związany z pracą tej osoby, 

marzeniami, hobby – najpierw zastanów się, czego ten wywiad mógłby dotyczyć. 

Nagraj w sposób opisany przy słuchowisku. 

Nagranie wybranej audycji prześlij do 3 czerwca. 
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