
Klasa V a 

26.03.2020 

Technika 

Temat: Podstawowe rodzaje ściegów. 

Ściegi ręczne 

Ściegiem ręcznym nazywamy układ nici wprowadzonej do tkaniny za pomocą 

igły. 

Wyróżniamy dwa główne rodzaje ściegów: 

 ściegi podstawowe 

 ściegi ozdobne  

ZADANIA DO WYKONANIA : 

Zapoznaj się z treścią  w podręczniku str. 97-98 

 Wyjaśnij  pojęcia : 

Ścieg –  

Haft –  

Przyjrzyj się różnym rodzajom ściegów i  wykonaj na kawałku materiału: ścieg przed 

igłą, ścieg za igłą, stębnówka, ścieg okrętkowy . ( zachęcam  do przećwiczenia 

pozostałych ściegów)  

Jak  wykonać  ściegi podstawowe: 

 

 

 

 

 

 
 



Przygotuj :  kawałek tkaniny , igłę, nitkę – najlepiej mulinę , włóczkę  

Zaczynamy :  

 ŚCIEG PRZED IGŁĄ 

Są to najprostsze i najczęściej używane ściegi w krawiectwie, wykonuje je się zazwyczaj 

od strony prawej do lewej. 

 

 ŚCIEG ZA IGŁĄ 

Ścieg za igłą -używany jest do ręcznego i trwałego zeszywania szwów. Po wykonaniu 

każdego ściegu wkłuwa się igłę, tworząc odstęp równający się połowie ściegu. Ściegi pod 

spodem są trzykrotnie dłuższe od ściegów na wierzch 

 

 

 

 

 

 ŚCIEG STĘBNÓWKA 

Ścieg stębnówka - podobny jest do ściegu za igłą, po wykonaniu ściegu wkłuwa się igłę 

w miejscu zakończenia ściegu poprzedniego. Na lewej stronie ściegi są dwukrotnie 

dłuższe od ściegów na stronie prawej. Stosuje się go przy szyciu grubszych szwów i 

trudnych do wykonania na maszynie.  

 

 



 ŚCIEG OKRĘTKOWY  

Ścieg okrętkowy – najczęściej łączy się nim dwie krawędzie tkanin np. przy przyszywaniu 

koronek z jednej strony lub z obu stron. Brzegi tkanin lub koronki i tkaniny składa się tak aby 

tworzyły równą linię. Igłą przebija się obie warstwy wykonując gęsto i w równych odstępach 

jeden ścieg obok drugiego mocno je dociągając. Należy wykonywać to bardzo starannie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Język polski 

Temat: Związek związkowi nierówny, tu poboczny, a tam  główny. 

Zapamiętaj! 

Orzeczenie i  podmiot tworzą związek główny (najważniejszy) w  zdaniu. 

Pozostałe wyrazy w  zdaniu tworzą związki poboczne. 

Zdania rozwinięte, w  których występują liczne związki poboczne, zawierają znacznie 

więcej informacji niż zdania nierozwinięte: 

Narcyz zakochał się. (zdanie nierozwinięte, tylko związek główny) 

Piękny Narcyz zakochał się w  swoim własnym odbiciu. (zdanie rozwinięte, związek 

główny i  cztery związki poboczne) 

Narcyz – co zrobił? – zakochał się (związek główny) 

Narcyz - jaki? - piękny 

zakochał się – w  kim? – w  odbiciu 

odbiciu - czyim? - swoim 

odbiciu - czyim? - własnym 

Wyrazy w  związkach nie są równorzędne, mniej ważny określa ważniejszy. 

Nadrzędnym jest ten wyraz, którym pytamy (jaki Narcyz?), a  podrzędnym ten, którym 

odpowiadamy (piękny). 

 
 



Ćwiczenie  1 

Z  podanych zdań wypisz  w  zeszycie związki główne oraz poboczne. Zadaj pytania o  

wyrazy podrzędne. 

1. Wielkie płazy wyłażą z  wody. 

2. Skrzydlate ptaki wzbijają się nad ziemię. 

3. Stwórca ukończył swoje wielkie dzieło. 1 

Zapamiętaj! 

Aby narysować wykres zdania pojedynczego, należy znaleźć związek główny i  zapisać 

go w  jednej linii, najpierw podmiot, potem orzeczenie. 

Następnie znajdź określenia podmiotu i  określenia orzeczenia, zapisz je odpowiednio w  

dwóch grupach. Pamiętaj, że ustawiasz wszystkie wyrazy według ważności. Nadrzędne 

wyrazy stoją wyżej niż podrzędne. 

Między poszczególnymi wyrazami będącymi w  związku należy zadać pytania. 

Ćwiczenie  2 
Narysuj w  zeszycie wykresy następujących zdań: 

1. Adam żył w  boskim raju. 

2. Podstępny wąż skusił Ewę. 

3. Ciekawa kobieta szybko zerwała zakazany owoc. 

4. Nowe stworzenie z  długimi włosami ciągle staje mi na drodze. 

5. Piękne kwiaty pojawiły się na nagiej ziemi. 

6. Na niebieskim firmamencie zabłysły lśniące gwiazdy. 

7. Wszystkie zwierzęta żyły ze sobą w  przyjaźni. 

8. Dobry Bóg ulepił z  gliny człowieka. 

 

Język angielski gr. 1 

Subject: Opis miasta lub miejscowości – ćwiczenia w pisaniu. 

Podręcznik str. 83. 

I. Przeczytaj opis miasta w zad. 5. Jest to krótki opis miasta Manchester.  
 

Słowa mogące sprawić problem: 

- important – ważny 

- opera house – gmach opery 

- easy to travel – łatwo podróżować 

- tram – tramwaj 

- venue – obiekt, miejsce 

- tournament – turniej 



Odpowiedz ustnie na pytanie: 
 

Is Manchester similar to your town? Why / Why not? 
(Czy Manchester jest podobny do twojego miasteczka? Dlaczego / Dlaczego nie?) 

 

II. Zwróć uwagę na to, że tekst ten jest podzielony na 4 akapity. Każdy akapit 

zawiera informacje dotyczące jednego tematu.  

 

 

 

W akapicie 1. mamy informacje dotyczące tzw. size and location czyli wielkości i 

położenia miasta. Jest tam też ilość mieszkańców.  

 

 

 

W akapicie 2. podano tzw. entertainment czyli rozrywkę, gdzie można pójść, żeby miło 

spędzić czas.  

 

 

 

W akapicie 3. mamy tzw. transport czyli w jaki sposób można przemieszczać się po 

mieście. 

 

 

 

 

W akapicie 4. są informacje o sportach jakie są popularne w tym mieście. 

III. Zapoznaj się z pozostałymi tematami podanymi poniżej: 
 

- hotels – hotele 

- food – jedzenie 

- shopping – zakupy 

- countryside – tereny wiejskie, okolica 

- parks – parki 



Przejdź do zadania 7. Do każde zdania 1-5 dopasuj jeden z tematów powyżej.  Zapisz te 

tematy w zeszycie. 

  

ex. 7. p. 83 

 

1. hotels 

2.  ……. 
 

IV. Wybierz jedno miasto w naszej okolicy i opisz je. Korzystaj ze wzoru w zad. 5. 

Zdecyduj się co napiszesz o tym mieście (wielkość i położenie, zakupy, parki 

itp.). Wybierz 4 tematy spośród wymienianych powyżej, podziel swój opis na 

akapity.  

 

MATEMATYKA 

W związku z tym, iż pozostał nam ostatni paragraf z działu „Ułamki dziesiętne” - 

Wyrażenia arytmetyczne i zadania tekstowe II, proszę o opracowanie następujących 

tematów: 

Temat: Reguły kolejności wykonywania działań. 

W celu przypomnienia reguł kolejności działań, proszę zapoznać się z informacją                                            

i przykładami w ramce w podręczniku na str.230. Pod tematem zapisać: 

Kolejność wykonywania działań: 

1. Działania w nawiasach. 

2. Potęgowanie. 

3. Mnożenie (dzielenie). 

4. Dodawanie (odejmowanie). 

i rozwiązać  zad. 1, 3, 5 str.230 oczywiście pamiętając o kolejności wykonywania 

działań.  Praca domowa: Zad. 2 i 4 str.230. 

27.03 2020 

Temat: Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach tekstowych. 

W zeszycie proszę rozwiązać zadania 10, 11, ,13 i 14 str.231 – 232 z podręcznika. 

Ponadto, proszę wykonać test online – ułamki dziesiętne , za pomocą którego sprawdzisz 

swoje umiejętności. 

https://gwo.pl/strony/2120/seo_link:klasa-5-ulamki-dziesietne 

Praca domowa: Co umiem? – zad. 1 – 4  str.233. 

 

https://gwo.pl/strony/2120/seo_link:klasa-5-ulamki-dziesietne


Informatyka 

Temat: Programowanie – Artysta. 

Uczniowie wchodzą na stronę: https://studio.code.org/ - przy pierwszym otwarciu strony 

należy wybrać język polski. 

Po wejściu na stronę wybierają kurs 4, następnie lekcję 3. Artysta i wykonują zadania od 

1 do 14. Lekcje poprzedzone są instruktażowym filmikiem (tylko w języku angielskim). 

Film jest cały czas dostępny w dolnej lewej części ekranu.  

Po poprawnym rozwiązaniu zadania – kółeczko z numerem zmieni kolor na zielony, jeśli 

zielona będzie tylko obwódka to znaczy, że zadania zostało wykonane nieprawidłowo. 

Zadania można wykonywać ponownie po kliknięciu przycisku „Zresetuj” po lewej 

stronie ekranu. 

Zainteresowani uczniowie mogą przechodzić na kolejne etapy. 

Religia 

Temat: Powtórzenie wiadomości  

  

Konsekwencją nieposłuszeństwa Adama i Ewy wobec Boga była utrata bliskości z 

Bogiem, Jego łaski. Grzech który od tego momentu towarzyszy każdemu człowiekowi 

nazywany jest grzechem pierworodnym. Jest on gładzony poprze sakrament chrztu 

świętego. Niestety każdy z nas narażony jest na inne grzechy zawsze wynikające z naszej 

niewierności Bogu. 

Katechizmowa definicja grzechu brzmi – świadome i dobrowolne przekroczenie 

przykazań  Bożych lub kościelnych.  

Pan Jezus poprzez swoją śmierć na krzyżu odkupił nasze grzechy, a po swoim 

zmartwychwstaniu, dał apostołom łaskę odpuszczania grzechów. Dokonuje się ona w 

naszym życiu poprzez sakrament pokuty. 

Zapisz w zeszycie 7 grzechów głównych. 

 

 

 

 

 

https://studio.code.org/


Język polski 

Temat: Namalowane słowem – Maria Konopnicka „Co dzieci widziały w drodze”. 

Maria Konopnicka „Co dzieci widziały w  drodze” 

Jadą, jadą dzieci drogą... 

Siostrzyczka i brat, 

I nadziwić się nie mogą, 

Jaki piękny świat! 

 

Tu się kryje biała chata 

Pod słomiany dach, 

Przy niej wierzba rosochata, 

A w konopiach... strach. 

 

Od łąk mokrych bocian leci, 

Żabkę w dziobie ma... 

— Bociuś! bociuś! — krzyczą dzieci, 

A on: „kla!... kla!... kla!”...  

Tam zagania owce siwe 

Brysio, kundys zły... 

Konik wstrząsa bujną grzywę 

I do stajni rży... 

 

Idą żeńce, niosą kosy, 

Fujareczka gra, 

A pastuszek mały, bosy, 

Chudą krówkę gna. 

 

Młyn na rzeczce huczy zdala, 

Białe ciągną mgły, 

A tam z kuźni, od kowala 

Lecą złote skry. 
 

W polu, w sadzie brzmi piosenka 

Wskroś srebrzystych ros, 

Siwy dziad pod krzyżem klęka, 

Pacierz mówi w głos... 

 

Jadą wioską, jadą drogą 

Siostrzyczka i brat 

I nadziwić się nie mogą, 

Jaki piękny świat!  



 

Ćwiczenie  1 

Opowiedz o  drodze dzieci. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

• Którędy jadą dzieci? 

• Co dzieci widziały w  drodze? 

• Co czują dzieci, jadąc drogą? 

Ćwiczenie  2 

Co tworzy rytm wiersza? 

Zbadaj ilość sylab w  wersach. 

Odpowiedź zapisz w zeszycie 

Ćwiczenie  3 

Wypisz z  wiersza M. Konopnickiej rymujące się pary wyrazów. 

Wskaż rymy męskie i  żeńskie (rymy męskie tworzą wyrazy jednosylabowe, np. Jan-pan,  

rymy żeńskie to wyrazy wielosylabowe, np. szkoła-wesoła) 

 

Ćwiczenie  4 

Określ nastrój wiersza. 

Podaj przykłady: zdrobnień (np. siostrzyczka), epitetów (są to określenia rzeczownika, 

np. złote skry), obrazów poetyckich. 


