
KLASA VB  

30.03.2020 r. PONIEDZIAŁEK  

Historia  

Temat: Mieszko I i początki Polski. / temat podzielony na dwie jednostki lekcyjne/. 

Zapoznaj się z tekstem podręcznik str.165-166. 

Zapamiętaj: 

Państwo polskie powstało dzięki władcom plemiona Polan/ nazwa pochodzi od "pola" oznaczającą 

otwartą przestrzeń/ z dynastii Piastów. Początkowo rządzili oni w Wielkopolsce, a w X wieku 

podporządkowali sobie sąsiednie plemiona słowiańskie. 

Pierwszym historycznym władcą Polski był książę Mieszko I.Przyłączył on do państwa Polan 

Pomorze, Śląsk i część Małopolski. Pod koniec życia władał obszarem zbliżonym do dzisiejszej 

Polski,z wyjątkiem ziem północno- wschodnich. 

W zeszycie przedmiotowym zapisz: 

gród - osada otoczona wałem obronnym 

plemię -wspólnota, która powstała z połączenia sąsiednich rodów 

dynastia - ród panujący, w którym władza pochodzi z ojca na najstarszego potomka 

Mieszko I - syn Siemomysła 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 1 i 2 str.90. 

 

W-F 

Pamiętaj, że ruch to zdrowie! Poniższe linki pomogą Wam utrzymać formę i prawidłową 

postawę ciała. 

https://www.youtube.com/watch?v=85ZE3meQlno  

https://www.youtube.com/watch?v=oKLMHA9ylYo  

 

Religia  

Temat: Wielki Tydzień 

Ostatni tydzień Wielkiego Postu nosi nazwę Wielkiego Tygodnia. To w nim dokonały się 

najważniejsze wydarzenia związanie z naszą wiarą. Tydzień ten rozpoczyna się Niedzielą 

Palmową upamiętniającą wjazd Pana  Jezusa do Jerozolimy. Łączy w sobie aż 3 okresy 

liturgiczne: Wielki Post, Triduum Paschalne oraz okres Wielkanocny. W Wielki Czwartek 

obchodzimy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Pan Jezus ustanowił sakramenty 

Eucharystii i kapłaństwa. Liturgia tego dnia kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu 

do tzw. Ciemnicy – symbolizuje to pojmanie i uwięzienie Pana Jezusa.  

https://www.youtube.com/watch?v=85ZE3meQlno
https://www.youtube.com/watch?v=oKLMHA9ylYo


Wielki Piątek mówi nam o śmierci Pana Jezusa dla odkupienia ludzkich grzechów. W centrum tej 

liturgii stoi krzyż. Przebiega ona w następującej kolejności: Liturgia słowa (z czytaniem Męki 

Pańskiej z podziałem na role i rozbudowaną modlitwą powszechną), Adoracja Krzyża, Komunia 

Święta, Procesja do Grobu Pańskiego.  

Wysłuchaj jak brzmi śpiew modlitwy powszechnej w tym dniu, zastanów się nad jej treścią, a w 

zeszycie zapisz jakie są jej intencje (za kogo modlimy się w kolejnych wezwaniach). 

Użyj tego liku: https://www.youtube.com/watch?v=jU82PnCao3Y  

 

Matematyka  

Temat: Dzielenie liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną 

Jak prawidłowo wykonać dzielenie liczby/ułamków dziesiętnych przez liczbę naturalną dowiesz 

się tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=j8bqpWyfOao  

W przypadku problemu z odtworzeniem filmu pozostaje Ci podręcznik str. 222 i kontakt ze mną. 

Po uważnym obejrzeniu filmu powinnaś/powinieneś bez trudu wykonać zadania 4,5,6 str. 222. 

Proszę o przesłanie zdjęcia (podpisanego imieniem i nazwiskiem) z wykonanych zadań na adres: 

klimarek@wp.pl lub MMSem – 607346508 

 

Biologia  

Temat: Przegląd protistów. Protisty chorobotwórcze. 

Przeczytaj temat w podręczniku na str.85-91. 

Na str.85 w podręczniku znajduje się rysunek opisujący budowę pantofelka- przedstawiciela 

protistów zwierzęcych. Zapoznaj się z nim a następnie wykonaj zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń na 

str.38. 

W dalszej części tematu – str.86-87 mamy zamieszczone rysunki przedstawiające 

protisty  roślinopodobne oraz budowę zewnętrzną jednego z nich – morszczynu. 

Na podstawie tych informacji wykonaj zadanie 4 i 5 w zeszycie ćwiczeń na str.39. 

Na str. 90 w podręczniku masz zamieszczoną informację na temat protistów, które wywołują 

choroby – malarię i toksoplazmozę. Po zapoznaniu się z nią wykonaj zadanie 6 w zeszycie 

ćwiczeń na str.39 

Język polski  

Temat : Rozmowa z cieniem – wiersz Józefa Ratajczaka ,, Cień na ścianie’’.  

 żółty podręcznik ,, Literatura i Kultura ‘’.  

 Przeczytaj wiersz ,,Cień na ścianie’’ – str. 243  

 Odpowiedz w zeszycie przedmiotowym na pyt. 1,3,4,5 / str. 244 

 Przypomnij definicję słowa ,,rym’’ i rodzaje rymów – str.244  

 Zrób pisemnie polecenie 6 i 7 – str. 244 ( dotyczące rymów).  

https://www.youtube.com/watch?v=jU82PnCao3Y
https://www.youtube.com/watch?v=j8bqpWyfOao
mailto:klimarek@wp.pl


 Wykonaj w wordzie zadania 1,2,3,4 związane z rymem (zadania w linku) 

file:///G:/linki/W%C5%82%C4%85cz%20Polsk%C4%99-%20Polska-szkola.pl.html  

I wyślij na adres mail jezyykpolski5b@wp.pl  do 2 kwietnia 2020r.  (praca na ocenę).  

Temat : Komu w drogę, temu…wiersz. ,,Kulawa droga’’ -  wiersz Stanisława Młodożeńca. 

 żółty podręcznik ,, Literatura i Kultura ‘’.  

 Przeczytaj wiersz ,, Kulawa droga’’ str. 246/247 

 Odpowiedz w zeszycie przedmiotowym na polecenia 1,3/247; 5,8/248  

 Naucz się pojęcia ,, rytm’’ str. 248  

 Wykonaj polecenia 1/248 (zabawy wyobraźni) i wyślij na mój adres maila 

jezyykpolski5b@wp.pl  do 5 kwietnia 2020r. (praca na ocenę) 

 

 

WTOREK 31.03.2020 r. 

Język polski  

Temat: Tomek Sawyer – spryciarz jakich mało.  

Otwórz link :    

file:///G:/linki/Tomek%20Sawyer%20-%20spryciarz%20jakich%20ma%C5%82o.html  

Na podstawie opowiadania zawartego w linku wykonaj w zeszycie polecenia 5,6,7,8  

 

Język angielski gr. 1 i 2 

 

Poprzedni adres mailowy, który podałam niestety jest nieaktualny. Proszę Was o przesłanie 

opisu miasta na nowy adres: anita.smokowska@gmail.com Termin przesyłania 1.04. 

Przepraszam za utrudnienia. 

31.03. i 2.04.2020 

Temat przeznaczony na dwie lekcje tj. na wtorek i czwartek. Jego realizację podziel na dwa dni.  

Subject: Zadania w czytaniu ze zrozumieniem.  

Zeszyt ćwiczeń str. 35-36. 

I. W ćwiczeniu pierwszym przeczytaj tekst dotyczący Bekonscot – miasteczka, które jest 

stworzone z modeli wszystkich budynków i miejsc w nim (model town). Znajdź 

odpowiedź na pytanie: Kiedy można odwiedzić Bekonscot? 
 

Słowa mogące sprawić trudności w zrozumieniu: 

- village – wieś 

- roads- drogi 

- fishing boats in the harbous – łodzie rybackie w porcie 

- little airport – małe lotnisko 

- move – poruszać się 

- the first owner – pierwszy właściciel 

file:///G:/linki/WÅ�Ä�cz%20PolskÄ�-%20Polska-szkola.pl.html
mailto:jezyykpolski5b@wp.pl
mailto:jezyykpolski5b@wp.pl
file:///G:/linki/Tomek%20Sawyer%20-%20spryciarz%20jakich%20maÅ�o.html
mailto:anita.smokowska@gmail.com


- wife – żona 

- It was her idea to put tchem outside the garden. – To był jej pomysł aby umieścić je 

na zewnątrz w ogrodzie. 

- open to visitors – otwarte dla zwiedzających 

- hundred of visitors every day – setki zwiedzających jednego dnia.  
 

II. Postaraj się teraz wybrać właściwe słowa w zadaniu drugim na podstawie 

przeczytanego tekstu. Odpowiedzi do zadania znajdują się na końcu tego dokumentu.  
 

III. Jeżeli jest taka możliwość, skorzystaj z poniższego linku w celu pobrania wszystkich 

nagrań do zadań w zeszycie ćwiczeń. Będziesz mógł z nich korzystać przy następnych 

tematach. Zapisz plik na swoim komputerze. Jeżeli masz problem z odtwarzaniem 

płytki do podręcznika, na tej samej stronie również znajdziesz je do pobrania.    

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/audio?cc=pl&selLanguage=pl 
 

Wybierz: Steps Plus dla klasy V Audio do materiałów ćwiczeniowych (ZIP) 
 

To są nagrania do ćwiczeń. Jeżeli już je pobrałeś, wykonaj zadanie 3. Włącz nagranie 

numer 28 i zaznacz miejsca, które Matt widział w Bekonscot? Pamiętaj, ze możesz 

słuchać nagrania kilkukrotnie.  
 

IV. W zadaniu czwartym posłuchaj nagrania jeszcze raz i odpowiedz, w miarę swoich 

możliwości, na pytania: 
 

1 Kiedy Matt był w Bekonscot? 

2 Czy Bekonscot było nudne? 

3 Jak możesz objechać wieś dookoła? 

4 Co było w jeziorze? 

5 Gdzie były modele dzieci? 
 

V. Przejdź do strony 36 do zadania pierwszego. Przeczytaj blogi Tony’ego i Leyli. 

Wybierz właściwe odpowiedzi a, b, c.  
 

- busy – pracowity, zajęty 

- noise – hałas 

- traffic – ruch na ulicach 

- comfortable – wygodny  

- prefer – woleć 

- downstairs – na dole 

- close the door – zamknąć drzwi 
 

VI. W zadaniu drugim posłuchaj nagrania numer 29 i uzupełnij zdania jednym, dwoma lub 

trzema wyrazami. 

Odpowiedzi:  

Ex. 2 p. 35 

1 first, 2 towns, 3 transport, 4 wasn’t, 5 a child, 6 is.  

 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/audio?cc=pl&selLanguage=pl


Informatyka  

 

Temat: Programowanie – Artysta. 

Uczniowie wchodzą na stronę: https://studio.code.org/ i kontynuują wykonywanie zadań z kursu 4, 

lekcji 3. Lekcje poprzedzone są instruktażowym filmikiem (tylko w języku angielskim). Film jest 

cały czas dostępny w dolnej lewej części ekranu.  

Zainteresowani uczniowie mogą przechodzić na inne etapy. 

 

W-F 

 

Pamiętaj, że ruch to zdrowie! Poniższe linki pomogą Wam utrzymać formę i prawidłową postawę 

ciała. 

https://www.youtube.com/watch?v=85ZE3meQlno  

https://www.youtube.com/watch?v=oKLMHA9ylYo  

 

Matematyka  

Temat: Dzielenie liczby dziesiętnej przez liczbę dziesiętną. 

 

Pomocna strona: https://www.youtube.com/watch?v=NmuR91sLyLk oraz podręcznik str. 224-226 

Proszę wykonać zadania 10,11,12 str. 224 i zadania 16,17,18 str. 226.  

Rozwiązania proszę przysłać mailem klimarek@wp.pl lub MMMsem. 

 

Plastyka 

Temat: Rytm i symetria w architekturze. Fasady różnych budowli. Szukamy rytmu – o 

podobieństwie okien, barwach i powtarzających się liniach. 

1. Przeczytaj z podręcznika temat nr 21. Symetria i rytm w architekturze ze s. 63 – 65. Postaraj się 

odpowiedzieć na pytania spod tematu: 1., 2./ s. 65. 

 

PRACA PLASTYCZNA 

Kontynuuj pracę nad projektem budynku o dowolnej funkcji. Do 7 kwietnia 2020 r. wyślij zdjęcia 

pracy do oceny. Postępuj wedle poniższych wskazówek: 

- połóż pracę w dobrze oświetlonym miejscu, 

- zrób jej zdjęcie, 

- najlepiej dwa – trzy z różnych stron (postaraj się, byś Ty także był widoczny na jednej z 

fotografii – poproś o pomoc w wykonaniu takiej fotografii rodzica; ostatecznie umieść przy pracy 

duży podpis ze swoim imieniem i nazwiskiem), 

- wyślij e-maila pod adres: emie@poczta.fm, załączając fotografie i wpisując w temacie e-maila: 

„plastyka klasa VA – 24.-31.03.” lub wyślij zdjęcia z takim samym opisem w wiadomości na 

Messengerze na fb na moje konto osobiste. 

https://studio.code.org/
https://www.youtube.com/watch?v=85ZE3meQlno
https://www.youtube.com/watch?v=oKLMHA9ylYo
https://www.youtube.com/watch?v=NmuR91sLyLk
mailto:klimarek@wp.pl
mailto:emie@poczta.fm

