
Zalecenia dla uczniów klasy Vb 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

2.06.2020 

TECHNIKA 

Temat: Wybieramy się na pieszą wycieczkę klasową. 

 

Przeczytaj materiał znajdujący się pod tym linkiem. 

ZASADY RUCHU ZORGANIZOWANYCH GRUP PIESZYCH 

 

Notatka. 

Kolumna pieszych – zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika, np. przez 

nauczyciela lub dowódcę. 

Zasady obowiązujące pieszych poruszających się w kolumnie: 

 kolumny pieszych poruszają się prawą stroną, 

 liczba pieszych idących obok siebie w kolumnie nie może przekroczyć 4, 

 długość kolumny pieszych nie może przekroczyć 50m, 

 długość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100m. 

 

Nic nie wysyłasz. 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: Zdania złożone podrzędnie. 

Zdania złożone możemy podzielić na: 

 Współrzędnie złożone 

 Podrzędnie złożone 

 

1. Zapoznaj się z informacją o zdaniach złożonych podrzędnie (nowa wiadomość str. 

316), a następnie odpowiedz w zeszycie na podane pytania: 

a) Jak nazywają się zdania składowe w zdaniu złożonym podrzędnie? 

http://pspnr1.webd.pl/pdf/covid-19/technika/2020.06.02%20-%20dodatek%20ZASADY%20RUCHU%20ZORGANIZOWANYCH%20GRUP%20PIESZYCH.pdf


b) Po czym możemy rozpoznać zdania złożone podrzędnie? 

c) Które ze zdań składowych jest określane, a które określające? 

d) Które zdanie składowe umieszcza się na wykresie niżej, a które wyżej? 

e) Które zdanie składowe odpowiada na pytania wynikające z treści drugiego? 

f) Co zapisuje się na wykresie zdania? 

2. Wskaż zdanie podrzędne, ustal pytania, na jakie odpowiadają (ćw. 5 i 7 str. 317) 

3. Dokończ podane wypowiedzenia (ćw. 6) 

4. Zapoznaj się z informacjami o tworzeniu wykresów zdań (nowa wiadomość str. 317) 

TYM RAZEM NICZEGO NIE ODSYŁAMY!! 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Temat: Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką.  

Zapoznajcie się z tematem lekcji zaprezentowanym w linku i spróbujcie poćwiczyć 

kozłowanie z 2 piłkami na podwórku. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=CRiU3TJEpC4&feature=share&fbclid=IwAR27TC675t4n

ZMH9RG _tZg6DSKOsPDLogOA6FfuUT0rlDuPuF1TTOJJkX1I 

Temat: Jazda na rowerze jako jedna z form aktywności fizycznej.  

Wybierzcie się na wycieczkę rowerową z rodzicami bądź starszym rodzeństwem. Pamiętajcie 

o przestrzeganiu zasad poruszania się po drodze. Ubierzcie kamizelki odblaskowe.  

Temat: Korzyści zdrowotne wynikające z regularnej aktywności fizycznej.  

Przeczytaj prezentację na temat korzyści zdrowotnych wynikających z aktywności ruchowej i 

staraj się być codziennie aktywny ruchowo. 

PREZENTACJA 

 

INNOWACJA ANGIELSKI 

 

1. Czas past simple, dopasuj czasowniki infinitive form do past simple, następnie do obrazka 

wybierz pasujący czasownik a potem daj go w formie past simple do zdania, Zabawa na czas. 

https://www.gamestolearnenglish.com/past-tense-game/ 

2. Ułóż zdania w języku angielskim  na podstawie obrazka, klikaj w prostokąty z wyrazami. 

Zabawa na czas. 

https://www.youtube.com/watch?v=CRiU3TJEpC4&feature=share&fbclid=IwAR27TC675t4nZMH9RG%20_tZg6DSKOsPDLogOA6FfuUT0rlDuPuF1TTOJJkX1I
https://www.youtube.com/watch?v=CRiU3TJEpC4&feature=share&fbclid=IwAR27TC675t4nZMH9RG%20_tZg6DSKOsPDLogOA6FfuUT0rlDuPuF1TTOJJkX1I
http://pspnr1.webd.pl/pdf/covid-19/wf/ZDROWOTNE%20KORZYŚCI%20WYNIKAJĄCE%20Z%20REGULARNEJ%20AKTYWNOŚCI%20RUCHOWEJ.pptx
https://www.gamestolearnenglish.com/past-tense-game/


 Verbs 1 Verbs 2 

https://www.gamestolearnenglish.com/phrase-maker/ 

3. holiday words zrób zadania Match up 1, Match up 2, Match up 3, fill in dictation 

https://www.learningchocolate.com/content/beach 

 

 

https://www.gamestolearnenglish.com/phrase-maker/
https://www.learningchocolate.com/content/beach

