ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU

ZDALNE NAUCZANIE

PONIEDZIAŁEK 09.11.2020 r.
KLASA V
LEKCJA
GODZINA
1
8:00-8:45

PRZEDMIOT
hik

2

8:55-9:40

matematyka

3

9:50-10:35

j. niemiecki

4

10:45-11:30

plastyka

LEKCJA
Lekcja
Temat: Symbole narodowe Niemiec: hymn.

UWAGI
Adres do kontaktu z
nauczycielem:

Wysłuchaj hymnu Niemiec:
https://www.youtube.com/watch?v=BLmc6AXO0BM&feature=emb_lo
go

plastyka.rudnik@gmail.com

Zapisz w zeszycie:
Hymn Niemiec nosi nazwę Das Deutschlandlied, w języku polskim
"Pieśń Niemiec", nazywany także jako Das Lied der Deutschen, czyli
"Pieśń Niemców". Autorem tekstu był August Heinrich Hoffmann von
Fallersleben. Pieśń powstała w 1841. Trzecia zwrotka pieśni stała się
hymnem państwowym Niemiec.
Lekcja ONLINE na ZOOMIE
Lekcja ONLINE na ZOOMIE
zastępstwo D. Sochiera/matematyka
Dziś potrzebny ci będzie ołówek i kartka papieru

Termin wykonania pracy:

Link do spotkania został
przesłany na maila
Link do spotkania został
przesłany na maila
Adres do kontaktu z
nauczycielem:

Poćwicz na osobnej kartce rysowanie psa i kota:
plastyka.rudnik@gmail.com
Pies:
https://pl.pinterest.com/pin/823595850600567286/
Kot:
https://pl.pinterest.com/pin/823595850600567290/

Termin wykonania pracy:
do 15.11.2020 r.
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ZDALNE NAUCZANIE

*** DLA CHĘTNYCH
Zachęcam do udziału w konkursie plastycznym pt. „Święty Mikołaj w
oczach dzieci”. Szczegółowa tematyka pracy:
1. Przedstaw swoją wizję artystyczną świętego Mikołaja, który obdarza
darami
duchowymi.
2. Przedstaw swoją wizję artystyczną świętego Mikołaja, jako wzór
świętego
wychowawcy.
3. Przedstaw swoją wizję artystyczną, św. Mikołaja, jako współczesnego
dobroczyńcy.
4. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w jaki sposób Ty możesz zostać
świętym
Mikołajem.
5. Przedstaw swoją wizję artystyczną tego, co ciebie najbardziej
fascynuje
w św. Mikołaju oraz św. Janie Pawle II.
Przedstawienie historyczne postaci Św. Mikołaja Biskupa z Myry. Prace
przedstawiające komercyjne wyobrażenia Św. Mikołaja, (jako
baśniowej postaci z Laponii) nie będą brane pod uwagę.
Dowolna technika wykonania prac: np. rysunek, grafika, malarstwo,
collage, haft. Prace nie mogą być grupowe.
Wykonaj zdjęcie dobrej jakości i wyślij je na
plastyka.rudnik@gmail.com do 15.11.2020r.

5

11:40-12:25

j. polski

Lekcja ONLINE na ZOOMIE

Link do spotkania został
przesłany na maila
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12:45-13:30

historia

Temat: Kultura starożytnej Grecji.
1. Zapoznaj się z infografiką ze strony 63 w podręczniku szkolnym pt."
Teatr grecki". Następnie odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie 2 z
tej strony ( infografika str.63).

ZDALNE NAUCZANIE
Adres do kontaktu z
nauczycielem:
nauczycielklio@onet.eu
Termin wykonania pracy:
Termin do 13.11.2020r.

Prześlij odpowiedź na adres : nauczycielklio@onet.eu w terminie do
13. 11.2020r.
2. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 6 i 7 ze strony 28. Zadania z
ćwiczeń sprawdzimy podczas kolejnej lekcji Zoom.

7

13:40-14:25

wf

Uczeń z dostosowaniem tylko zadanie 6.
Lekcja ONLINE na ZOOMIE

Link do spotkania został
przesłany na maila

