
Język polski 

 

Temat: Ignacy Krasicki – „Bajki”. 

 

1. Dzisiaj zapraszam Was na lekcję z literatury.  

2. Obejrzyjcie z uwagą:  

https://www.youtube.com/watch?v=PT-SFjJ22Pc 

  3. Sporządźcie w zeszytach notatkę dotyczącą biografii Ignacego Krasickiego oraz cech bajki. 

Pozdrawiam 😊 

DK 

 

Matematyka 

Temat: Działania na liczbach całkowitych- powtórzenie wiadomości. 

 W celu utrwalenia wiadomości rozwiąż test w zeszycie ćwiczeń strona 115 

 Jutro duży sprawdzian z działu 6 "Matematyka i my" od strony 91 w podręczniku do strony 134. 

Powodzenia M.M 

 

 

Historia 

Data: 02.06.2020 

Witam! 

Temat: Historia – powtórka. Czym zajmowali się dawni rzemieślnicy? 

Zapoznaj się z materiałem:  http://gry.wawel.krakow.pl/#/ 

I wykonaj ćwiczenia. 

Powodzenia. 

 

 

Biologia 

Wtorek 02.06.2020r. 

Temat: Przegląd roślin nagonasiennych i okrytonasiennych – lekcja w terenie. 

Witajcie! Dziś lekcja w terenie. Jeśli to możliwe przejdź się po najbliższej okolicy (pamiętaj o wszelkich 

środkach ostrożności). Pooglądaj rośliny w twoim ogrodzie, na łące, w lesie. Jeśli uda Ci się znaleźć kilka 

ciekawych okazów, chętnie zobaczę ich zdjęcia. Miłego spaceru!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PT-SFjJ22Pc
http://gry.wawel.krakow.pl/#/


 

WDŻ 

 

Lekcja  

Temat : Dojrzewam (lekcja dla grupy chłopców) 

Staję się mężczyzną O rozwoju organizmu chłopca decyduje hormon zwany testosteronem. Wytwarzają go 

męskie gruczoły płciowe, czyli jądra. Proces dojrzewania u chłopców rozpoczyna się później  niż u 

dziewcząt, około 13. roku życia, i trwa również kilka lat. Jednym z pierwszych objawów jest mutacja. 

Obniża się tembr głosu, który płata różne figle. Pojawia się również owłosienie łonowe i pod pachami. U 

niektórych chłopców rysy twarzy ulegają pogrubieniu. Nad górną wargą i na policzkach są już początki 

zarostu. Rozrasta się klatka piersiowa, poszerzają się ramiona i mięśnie ulegają wzmocnieniu. Chłopiec 

staje się coraz silniejszy. Następuje gwałtowny wzrost ciała, nawet do kilkunastu cm w ciągu roku, rosną 

również szybko stopy. Niektórzy chłopcy wejdą w ten intensywny okres zmian dopiero po ukończeniu 14 

lat lub nawet jeszcze później. 

Pojawia się też nowa siła – popęd seksualny. W odróżnieniu od zwierząt, u człowieka energia ta związana 

jest z miłością. Zauroczenie drugim człowiekiem, chęć przebywania z nim i uszczęśliwiania go – to 

bardziej „romantyczna” wersja popędu seksualnego. Człowiek może doznać dzięki temu popędowi wielu 

pięknych uczuć i przeżyć. Może również siebie zubożyć, jeśli siłę tę sprowadzi wyłącznie do fizjologii. 

Na zmiany okresu dojrzewania warto spojrzeć spokojnie i zanadto się nie zamartwiać. Twoi rówieśnicy 

podlegają temu samemu procesowi, choć nie u wszystkich przebiega on jednakowo i w tym samym czasie. 

Nasuwają się pytania: dlaczego kolega ma już metr siedemdziesiąt wzrostu, a mnie ciągle sadzają pod 

tablicą? Nie ma jednak powodu do obaw, ponieważ każdy organizm ma swój rytm rozwoju. Potrzeba tylko 

trochę cierpliwości, nie wpadajcie w panikę. 

https://www.youtube.com/watch?v=YavEH9CdoXM 

 

 

   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YavEH9CdoXM

