
Klasa V

Poniżej znajdują się zadania do wykonania. 

  

  

Język angielski  2.10.2020 klasa V

    
    1. Zadanie 1 str. 20 Przeczytaj tekst i wypisz nowe słówka do zeszytu. Pomoc znajdziesz w
słowniku, podręcznik str. 125 lub na stronie internetowej https://pl.bab.la/slownik/angielski-polski
 Połącz paragrafy a-d ze zdjęciami 1-4.   
    2. Uzupełnij zdania w zadaniu 2 str. 20  

  

2.10.2020 r.

  

Klasa V

  

Religia

  

Temat: Pan Bóg nie odrzuca człowieka.

  

Wykonaj ćw. 2 str. 21.

  

  02.10.2020 (piątek)  Klasa V  Język polski  

Czytamy lekturę ,, Król Maciuś Pierwszy'' Janusza Korczaka. Przypominam o sprawdzianie z
lektury, który odbędzie we wtorek.
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WYCHOWANIE FIZYCZNE

  

KLASA V

  

PIĄTEK 02.10.2020

  

Proszę przeczytać co to za test i zapoznać się z tabelami.

  

Test Coopera

  

Test ten jest próbą wytrzymałościową opracowaną przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. 
Coopera
na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegająca na 12-sto minutowym( my biegamy 4 minuty),
nieprzerwanym biegu. Obecnie jest szeroko stosowany do badania wytrzymałości przede
wszystkim sportowców oraz 
dzieci
w wieku szkolnym.
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MATEMATYKA

  

KLASA V

  

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1 i 2 do tematu: Dzielenie pisemne liczb przez liczby
wielocyfrowe.

  

        

Historia

  

Temat: Lekcja powtórzeniowa

W ramach utrwalenia widomości wykonaj   zadanie:

1.Określ- który to wiek.

1520 r.   ......................................

980 r.   ......................................

1400 r.   ......................................

2.Określ wiek używając   określeń- I połowa, II połowa, koniec, początek wieku
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1850 r. ......................................

140r.   .............................................

500 r.   .............................................

3. W jakich latach trwał   wiek

XV......................................   V......................................

  
      

WYCHOWANIE FIZYCZNE

  

KLASA V

  

Czwartek 01.10.2020

  

Przeczytajcie co to jest wytrzymałość i od czego zależy.

  

Kształtowanie wytrzymałości

  

Wytrzymałość jest to zdolność do prowadzenia wysiłku fizycznego z określoną intensywnością,
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bez znacznego obniżenia jego skuteczności, z równoczesnym utrzymaniu zwiększonej
odporności na zmęczenie. Wytrzymałość w głównej mierze zależy od wydolności organizmu –
stanowi ona niejako jej biologiczną podstawę. Z kolei za wydolność ustroju odpowiada
prawidłowe funkcjonowanie układów krążenia oraz oddechowego. Wytrzymałość – przydatna
cecha Wytrzymałość stanowi podstawową zdolność motoryczną ludzkiego organizmu. Jest ona
wykorzystywana zarówno w sporcie wyczynowym, jaki i w życiu codziennym, na przykład, gdy
biegniemy na tramwaj. Wysoki poziom wytrzymałości gwarantuje nam prawidłowe
funkcjonowanie układów krwionośnego oraz oddechowego.

  Ćwiczenia na wytrzymałość:
  1. Skoki w bok na jednej nodze
  2. Przysiady z podskokiem
  3. Skoki w przód i w tył na jednej nodze
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  01.10.2020 (czwartek)  Klasa V  Język polski  

Czytamy lekturę ,, Król Maciuś Pierwszy'' Janusza Korczaka

  

  

Informatyka klasa 5

  

Zaloguj się na swoje konto w Scratch i wybierz zakładkę kostiumy. Narysuj postać chłopca
przypominającą tę ze strony 20 podrecznika.
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25.06.2020
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