
Zalecenia dla uczniów klasy Vb 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

5.05.2020 

TECHNIKA 

Temat: Tortilla pełna witamin. 

Zapoznaj się z tematem z podręcznika na stronie 74-75. 

Wykonaj dowolną potrawę bogatą w witaminy.  A może sam wykonasz placek tortilli. 

 

Pamiętaj! 

Zachowaj ostrożność podczas pracy ze sztućcami. Zadanie wykonaj pod opieką osoby 

dorosłej. 

SMACZNEGO  

 

Zrobioną potrawę wyślij w formie zdjęcia.  

 

Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 5b technika Tortilla 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: Smak przygody. 

1. Zastanów się z czym kojarzą ci się przedmioty: globus, mapa, książka, klucz oraz co może je ze 

sobą łączyć. 

2. Przeczytaj utwór „Kto przygód zna smak” str. 286 

3. Objaśnij temat piosenki (Po przeczytaniu, ćw.1) str. 287- w zeszycie 

4. Wyjaśnij jaką rolę odgrywa w życiu ludzi wyobraźnia (ćw. 2 str.287)- w zeszycie 

5. Odszukaj w zeszycie epitety i przenośnie i określ ich funkcje w utworze (ćw. 3 str. 287) 

6. Zapoznaj się  informacją o rymach (str. 287 nowa wiadomość) 

7. Wskaż rodzaje rymów w tekście (ćw. 5,6) 
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8. Znajdź w internecie nagranie piosenki Jacka Cygana „Kto przygód zna smak”, posłuchaj- ćw. 7 

str. 287 

9. Wskaż najlepszy sposób na rozwijanie wyobraźni- pisemnie w zeszycie w 10 zdaniach 

ZADAŃ NIE ODSYŁAJ 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej 
sylwetki - ćw. stabilizacyjne. Link do ćwiczeń: 
https://www.youtube.com/watch?v=xM6tB8e4mcE 

Temat: Siatkarskie koło treningowe. W tym tygodniu ćwiczymy na kole fortuny z piłką 
(może być piłka gumowa). 
Link do ćwiczeń: https://wordwall.net/resource/1305034/siatkarskie-koło-treningowe 
 

 
Temat: Sport w wyobraźni ucznia - konkurs. 
  

1. KONKURS PLASTYCZNY „SPORT W WYOBRAŹNI UCZNIA”. Celem konkursu jest 
ukazanie przez twórczość plastyczną dzieci i młodzieży związków kultury ze sportem. 
Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach wiekowych: I kategoria od 7 lat do 
13 lat, II kategoria od 14 lat do 16 lat.  Techniki dowolne: malarstwo, rysunek, grafika, 
collage, rzeźba, techniki mieszane. Prace powinny być oznaczone na odwrocie 
imieniem i nazwiskiem, wiekiem autora.  
Prace wykonujemy do 15 maja  i wysyłamy zdjęcie na adres 

szkola1rudnik@gmail.com tytuł wiadomości: klasa, wf, w treści wpisujemy imię i 

nazwisko. Najlepsze zostaną wysłane na konkurs wojewódzki Szkolnego Związku 

Sportowego do Rzeszowa. 

2. KONKURS FOTOGRAFICZNY „SPORT W OBIEKTYWIE”. Konkurs organizowany jest w 
kategoriach: młodzież szkolna, dorośli. Konkurs obejmuje zdjęcia o tematyce 
sportowej z wyeksponowaniem udziału dzieci i młodzieży oraz akcentów związanych 
ze Szkolnym Związkiem Sportowym. Format zdjęć min. 10 x 15 cm. Każdy uczestnik 
może zgłosić do konkursu max. 3 prace.  

 
Prace do 15 maja przesyłamy na adres  szkola1rudnik@gmail.com, tytuł wiadomości: klasa 
5b, wf, w treści wpisujemy imię i nazwisko.  
 
Najlepsze zdjęcia zostaną wysłane na konkurs wojewódzki.  
 
Konkursy - plastyczny i fotograficzny dla osób chętnych na ocenę. 
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INNOWACJA ANGIELSKI 

Lesson  

Topic: British culture  

 

Zapoznajcie się z prezentacją,   

https://www.slideshare.net/EugeniaAraujo2/united-kingdom-9913606 

Wykonajcie zadania, opierając się na prezentacji i własnym wyszukiwaniu informacji, 

korzystaj ze słownika. 

https://learningapps.org/2599626 

https://learningapps.org/1486257 

https://learningapps.org/3177053 
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