
Zalecenia dla uczniów klasy Vb 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

23.06.2020 

TECHNIKA 

Temat: Bezpieczny wypoczynek w górach. 
 

Oglądnij film: https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio&t=4s 

 

Nic nie wysyłasz. 

 

INNOWACJA ANGIELSKI 

 

Lesson  

Topic: Holiday listening, reading and vocabulary 

 

1. Dopasuj obrazki do napisów 

https://www.esolcourses.com/uk-english/elementary-course/travel-and-holidays/at-

the-beach-picture-quiz.html 

2. Przeczytaj tekst  odpowiedz na pytania https://www.esolcourses.com/uk-

english/elementary-course/travel-and-holidays/travel-and-holidays-reading.html 

3. Który wyraz nie pasuje do reszty? https://www.esolcourses.com/uk-

english/elementary-course/travel-and-holidays/travel-and-holidays-vocabulary-

quiz.html 

4. Sprawdź znaczenie słów, obejrzyj film i odpowiedz a pytania  

https://www.esolcourses.com/content/topics/countries/france/paris/pre-

intermediate/paris-beaches-listening-quiz.html 
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WYCHOWANIE FIZYCZNE  

 

Temat: Bezpieczeństwo w górach. 
 https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio&feature=share&fbclid=IwAR0CF-
p6RE9WQpXKsxEdrdp6VIFqVPtbIHpS9Pyt3TvmzJt5yJjQ-oIoiMQ 

Temat: Jak bezpiecznie korzystać ze słońca. 

Słońce podwyższa poziom serotoniny, pomagającej w utrzymaniu dobrego nastroju, a także 
uruchamia produkcję witaminy D3, dzięki której kości stają się mocniejsze i zdrowsze. Z tych 
słonecznych dobrodziejstw trzeba jednak korzystać rozsądnie, a przede wszystkim z 
umiarem. Wybierając się na plażę, należy zabrać ze sobą niezbędne rzeczy, które nie tylko 
zapewnią ci komfort, ale także ochronią twoje zdrowie przed skutkami nadmiernego 
wystawiania organizmu na oddziaływanie promieni słonecznych. 

 Koniecznie musisz mieć w plażowej torbie: kosmetyki do opalania, okrycie głowy, okulary 
przeciwsłoneczne z filtrem, wodę. Kremy i emulsje z filtrem przeciw promieniowaniu UV 
chronią skórę przed szkodliwymi skutkami oddziaływania słońca. Należy jednak pamiętać, by 
dobrać filtr odpowiedni do fototypu skóry (karnacji). Im jaśniejsza jest twoja skóra, tym 
wyższy powinien być SPF. 

Sprawdź swój fototyp: 

  fototyp I – bardzo jasna skóra, piegi, włosy rude lub jasny blond, skóra łatwo ulega 
poparzeniu, (zalecany krem to SPF minimum 30), 
 fototyp II – skóra jasna, mało piegów, włosy blond lub jasny brąz, skóra łatwo ulega 
poparzeniu, (SPF minimum 20), 
 fototyp III – skóra o złotawym odcieniu lub lekko śniada, włosy ciemny blond lub 
brązowe, skóra dość odporna na poparzenia (SPF 12–15), 
 fototyp IV – skóra śniada, włosy ciemnobrązowe lub czarne, skóra nie ulega 
poparzeniu, zawsze opala się na  brąz (SPF 8–10) 
 
Pamiętaj! Kosmetyk, którym chronisz twarz, powinien mieć wyższy filtr niż ten, którym 
zabezpieczasz ciało. Skóra na buzi jest delikatniejsza i nieustannie narażona na działanie. Po 
każdym opalaniu skórę należy nawilżyć i odżywić. Zbyt długie przebywanie na słońcu może 
zakończyć się bolesnymi poparzeniami skóry. Podczas upałów organizm traci więcej wody niż 
w chłodniejsze dni. Jeżeli tego ubytku nie uzupełnisz, może dojść do odwodnienia. Dlatego 
wybierając się na plażę, weź ze sobą zapas czegoś do picia. Najlepsza jest woda niegazowana 
mineralna, a także soki warzywne (szczególnie sok pomidorowy – doskonałe źródło potasu, 
który tracimy wraz z potem) lub herbatki ziołowe (dobra jest mięta, która ma działanie 
wychładzające organizm). Możesz też jeść soczyste owoce i warzywa. Ile pić? Gdy jest 
gorąco, przyjmuj ok. 3 l płynów dziennie. Nawadnianie powinno być rozłożone na cały dzień. 
Pij więc małymi łykami, regularnie. Wypicie duszkiem całej butelki raz na pięć godzin nie 
nawodni dobrze ciała. Ostrożnie z kąpielą gdy leżałeś na słońcu, a teraz dla ochłody chcesz 
wskoczyć do wody. To najgorsze rozwiązanie, jakie możesz wybrać. Różnica temperatur 
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może spowodować szok termiczny. Jego konsekwencją mogą być kłopoty z oddychaniem, 
zaburzenia krążenia, zachwianie równowagi, a także hiperwentylacja, czyli przyśpieszony, 
niekontrolowany oddech, co może być przyczyną zawrotów głowy, omdleń czy zatrzymania 
akcji serca. Co robić, żeby uniknąć szoku termicznego? Ciało trzeba powoli przyzwyczajać do 
temperatury wody, np. chwilę pospacerować zanurzając tylko nogi, ochlapać twarz, kwark, 
brzuch, klatkę piersiową, a potem stopniowo zanurzyć całe ciało.  
                                      Pamiętaj! Woda ochładza organizm 20 razy szybciej niż powietrze.       
                                                                                         

Radosnych i bezpiecznych wakacji!                              

 

WDŻ 

Temat: Jak zachować się z klasą 

Savoir vivre, bon ton, kindersztuba, dobre maniery - to nic innego, jak zachowanie społeczne 
właściwe według powszechnie przyjętych zasad, to grzeczność, ogłada, kultura w kontaktach 
międzyludzkich. 

Maniery są po prostu sposobem zachowania i traktowania innych. Dobre maniery świadczą o 
szacunku i wrażliwości na potrzeby innych, a o tym, że nasi przodkowie także doceniali ich 
ważność, świadczy fakt, że pierwszy polski podręcznik dotyczący dobrego wychowania ukazał 
się pod koniec XIV wieku, czyli około sześćset lat temu. 

Czy trudno być człowiekiem dobrze wychowanym, zachowywać się z klasą? 

Otóż nie. Wystarczy: 

1.Widzieć ludzi dookoła siebie; zauważyć, że są. 

2.Okazywać im sympatię i życzliwość. 

3.Starać się nie sprawiać kłopotów i przykrości. 

Obejrzyj film: Kultura na co dzień https://www.youtube.com/watch?v=7QSgRiZ5FDo 
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