
Język polski 
Klasa 5         26.05. 
Witam. 
Temat: Wielokropek. 
 
 
1.  Dzisiejszy temat dotyczy interpunkcji. 
2. Zapoznajcie się z dialogiem pani Kropki i pana Przecinka w podręczniku na str. 279. 
3. Poznajcie funkcję wielokropka – nowa wiadomość i zapiszcie notatkę do zeszytu. 
4. Zróbcie zadania w zeszytach ćwiczeń – str.101 - 103. 

Pozdrawiam 😊 
DK 
 
 

Matematyka 
Temat: Odejmowanie liczb całkowitych. 
Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=DklHvHy-Vd8 
  
Jeśli w zeszycie ćwiczeń strona 109-110 masz jakieś braki to dokończ ćwiczenia. 
Rozwiąż z podręcznika strona 120-121 2 dowolne zadania w zeszycie przedmiotowym. 
Pozdrawiam M.M 
 

Historia 
Data: 26.05.2020 
Witam! 
Temat: Rzeczpospolita Obojga Narodów. 
Zapoznaj się z materiałem: https://epodreczniki.pl/a/rzeczpospolita-obojga-narodow/DYdm5PNSD 
 
Wykonaj ćwiczenia, a ćwiczenie 7 przepisz do zeszytu. 
Powodzenia. 
 

Biologia 
Wtorek 26.05.2020r. 
Temat: Znaczenie roślin okrytonasiennych. 
Rośliny okrytonasienne to najliczniejsza grupa roślin występujących na Ziemi. Mają one ogromne 
znaczenie w przyrodzie. Są też ważne w codziennym życiu człowieka – stanowią podstawę naszego 
pożywienia, a wiele z nich służy do wyrobu różnych przedmiotów, na przykład mebli czy kosmetyków. 
Zapisze temat lekcji w zeszycie. Przeczytaj następnie tekst z podręcznika str. 148-153. Jako notatkę 
przepisz To najważniejsze! str. 153. Uważnie przyglądnij się pospolitym gatunkom drzew liściastych, 
krzewów liściastych oraz krzewinek. Może któreś z nich znajdują się w Twoim domowym ogrodzie? 

Jeśli tak to chętnie zobaczę ich zdjęcie 😊 Czekam na zdjęcia do 31.05.2020r. Powodzenia !  
 
 

WDŻ 
Lekcja  
Temat :  Moje ciało (lekcja dla grupy dziewcząt) 

1. Wartość naszego ciała 
Ciało człowieka jest ,,mieszkaniem” dla jego psychiki i duszy. Dzięki ciału człowiek kontaktuje się ze 
światem zewnętrznym: rozmawia, uśmiecha się, przytula, itp. W naszych ciałach zachodzą procesy 
biologiczne, umożliwiające życie, np. oddychanie czy trawienie, a także do przekazywania życia 
dziecku. 

https://www.youtube.com/watch?v=DklHvHy-Vd8
https://epodreczniki.pl/a/rzeczpospolita-obojga-narodow/DYdm5PNSD


2. Tożsamość płciowa 
Nie mamy wpływu na wybór płci. Jest ona darem. Co z nim zrobię – czy dobrze wykorzystam, to 
zależy ode mnie. Akceptacja samego siebie i swojego ciała pozwala utożsamić się z własną płcią, czyli 
cieszyć się, że jestem dziewczynką /kobietą czy chłopcem/mężczyzną. 
Funkcje płci : budowanie więzi, wyrażanie miłości, przekazywanie życia. 
Fakt, że jesteśmy osobami różnej płci, czyni nas zdolnymi do miłości i rodzicielstwa. 

3. Prawo do godności 
Każdy człowiek ma prawo do godności, czyli do tego, aby inni traktowali go z szacunkiem. Oznacza               
to , że szanuję intymność( osobistą sferę życia) swoją i drugiego człowieka. Wulgaryzmy, przezwiska, 
wyśmiewanie, poniżanie-to łamanie tego prawa. 

4. Rola wstydu 
Wstyd jest wpisany w naturę człowieka i chroni jego intymność, dlatego zakrywamy intymne części 
ciała. 
Ciało człowieka i jego płeć to dar, który należy chronić i szanować, aby mógł w przyszłości stać się 
źródłem radości i szczęścia. 
Dla zainteresowanych chcących wiedzieć więcej 
https://epodreczniki.pl/a/twoje-cialo/DAmIBZTwO 
 

https://epodreczniki.pl/a/twoje-cialo/DAmIBZTwO

