
Zalecenia dla uczniów klasy Va 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

9.06.2020 

TECHNIKA 

Temat: Bezpieczeństwo dzieci nad wodą. 
 

Oglądnij film: https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA&t=16s 

Napisz notatkę. 

Zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą: 

 Pływaj tylko w miejscach do tego przeznaczonych, strzeżonych. Tam czuwa ratownik! 

 Nie wchodź do wody tam, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. 

 Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i 

zaleceń ratownika. 

 Jeśli widzisz czerwoną flagę - oznacza ona zakaz kąpieli. Biała flaga - można śmiało 

pluskać się w wodzie. 

 Zawsze wchodź do wody pod opieką dorosłych. 

 Po długim leżeniu na słońcu wchodź do wody powoli, stopniowo - unikniesz wstrząsu 

termicznego. 

 Nie skacz do wody oraz do zbiorników o niezbadanym dnie - taki skok może 

zakończyć się śmiercią lub kalectwem. 

 Nie pływaj bezpośrednio po posiłku - zimna woda może doprowadzić do bolesnego 

skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. 

 Nie wypływaj za daleko od brzegu. 

 

Nic nie wysyłasz. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 
Temat: Zasady bezpieczeństwa nad wodą. 
Zapamiętaj! 

1. Kąp się tylko w miejscach strzeżonych przez ratowników. 
2. Przestrzegaj regulaminu kąpieliska. 
3. Nigdy nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. 
4. Wchodź do wody powoli i ostrożnie. Nie wskakuj bezpośrednio po opalaniu. Czemu? 

Twoje ciało jest wtedy nagrzane, a woda zimna. Nagła zmiana temperatur może być 
niebezpieczna dla twojego zdrowia. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA&t=16s


5. Nie pływaj bezpośrednio po obiedzie czy kolacji. Odczekaj 2 godziny po posiłku. 
6. Pamiętaj, że dno w rzece lub morzu może gwałtownie się zmienić. Wypływając 

daleko nie masz pewności, jaka jest tam głębokość. 
7. Nie skacz “na główkę” do wody. 
8. Po pomostach chodź ostrożnie. Często są one mokre i łatwo można się  poślizgnąć. 
9. Jeżeli pływasz na rowerze wodnym, kajaku, łodzi załóż kamizelkę ratunkową. 

Oznaczenia w pobliżu kąpieliska i na wodzie 

 flaga biała - kąpiel bezpieczna 

 flaga czerwona - kąpiel zabroniona 

 brak flagi - brak dyżuru ratowników 

Boje na wodzie pełnią funkcję informacyjną 

 boja biała - brodzik dla dzieci (głębokość wody do 40cm) 
 boja czerwona - koniec strefy dla nieumiejących pływać (głębokość wody do 120cm) 
 boja żółta - koniec strefy dla umiejących pływać 

 
 
Temat: Piramida zdrowego żywienia i stylu życia. 
 
Piramida to graficzny opis różnych grup produktów spożywczych, niezbędnych w codziennej 
diecie, przedstawiony w odpowiednich proporcjach. Im wyższe piętro Piramidy, tym 
mniejsza ilość i częstość spożywanych produktów z danej grupy żywności.   
 

 



Zasady 

1. Jedz regularnie 5 posiłków i pamiętaj o częstym piciu wody oraz myj zęby po 
jedzeniu. 

2. Jedz różnorodne warzywa i owoce jak najczęściej i w jak największej ilości. 
3. Jedz produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste. 
4. Pij co najmniej 3–4 szklanki mleka dziennie (możesz je zastąpić jogurtem naturalnym, 

kefirem i – częściowo – serem). 
5. Jedz chude mięso, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych oraz wybieraj tłuszcze 

roślinne zamiast zwierzęcych. 
6. Nie spożywaj słodkich napojów oraz słodyczy (zastępuj je owocami i orzechami). 
7. Nie dosalaj potraw, nie jedz słonych przekąsek i produktów typu fast food. 
8. Bądź codziennie aktywny fizycznie co najmniej godzinę dziennie (ograniczaj oglądanie 

telewizji, korzystanie z komputera i innych urządzeń elektronicznych do 2 godz.). 
9. Wysypiaj się, aby Twój mózg mógł wypocząć. 
10. Sprawdzaj regularnie wysokość i masę ciała. 

 

WDŻ 

Temat: Uprzejmość, życzliwość, lojalność i uczynność w stosunkach międzyludzkich 

Jak odnaleźć w sobie życzliwość? Aby cokolwiek zrobić, musimy mieć dla siebie pełną miłość 

i życzliwość. Będąc sobie życzliwi, możemy zaakceptować samych siebie, polubić siebie, 

zaakceptować swoją złość i swoje szaleństwa. Oczywiście nie powinniśmy próbować 

zmieniać się na siłę. Mamy się ze sobą zaprzyjaźnić - takimi, jakimi jesteśmy. Jak otoczyć się 

życzliwymi ludźmi? Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Jeżeli jesteś 

życzliwy i pomocny dla innych, nie tylko oni czują się lepiej. Ty również. W potocznym 

rozumieniu życzliwość kojarzyć się może ze szczerym uśmiechem, ciepłym spojrzeniem, 

kilkoma miłymi słowami, czyli po prostu z niewymuszoną grzecznością i uprzejmością. To 

prawda – tak inni mogą postrzegać efekt płynącej z serca życzliwość. Życzliwością jest przede 

wszystkim życie w prawdzie i szczerości przed sobą i innymi. Życzliwością jest dążenie do 

pełni szczęścia i osiągnięcia wymarzonych "życzliwych" celów i pragnień. „Być uprzejmym i 

życzliwym, to znaczy posiadać umiejętność przyjaznego współżycia z innymi ludźmi. Dziecko 

nauczone tych wartości w swym najbliższym środowisku rodzinnym będzie równie uprzejme 

i życzliwe w społeczeństwie." Czym tak naprawdę jest życzliwość? Z lojalności płynie także 

obowiązek obrony danego człowieka przed negatywnymi osądami oraz poczynaniami innych 

ludzi. A więc lojalność to coś więcej niż bierna "postawa niekrzywdzenia". Stanem 

doskonałym byłby powszechny, wzajemny stan lojalności. Do tego warto dążyć. A na razie 

niekwestionowanym obowiązkiem każdego z nas jest lojalność ograniczona przynajmniej do 

grupy osób zaprzyjaźnionych. W tym zawiera się także zarazem lojalność wobec samego 

siebie. Czym jest lojalność? Lojalność wiąże się z uważnym traktowaniem drugiego. Być 

lojalnym, to nie zdradzać, zwłaszcza dla korzyści. Lojalność wymaga dotrzymywania obietnic, 

zachowania w tajemnicy powierzonych sekretów oraz jednoznacznej postawy, w której nie 

ma miejsca na „obgadywanie za plecami". "Życzliwość to język, który niesłyszący mogą 



usłyszeć a niewidzący zobaczyć." Czy warto być życzliwym? Wystarczy jeden uśmiech, dobre 

słowo a czasami ustąpienie miejsca w autobusie. Wtedy robimy dobry uczynek, ale także 

ludzie nie patrzą na nas jak na kogoś, komu nie można zaufać - będąc życzliwym zdobywamy 

zaufanie a przy okazji przyjaciół, nowe znajomości. Życzliwość to uczenie się życzliwości - 

życzliwość to dawanie i przyjmowanie życzliwości. ~Mark Twain Podstawą życzliwości dla 

siebie samego jest zadowolenie z tego, kim obecnie jesteśmy i co już posiadamy. 

* Obejrzyj: 

-prezentację: https://prezi.com/ycbi1rkf3f5w/zyczliwosc-i-lojalnosc-w-stosunkach-
miedzyludzkich/ 

- film: Nikt nie przegrywa będąc życzliwym dla 
innych: http://www.sp118.pl/userdata/articles/szkola/2014_sz_rodzica/sz_r_pazdziernik_20
14.pdf 

 

JĘZYK POLSKI 

 
Temat: Tworzymy zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. 

1. Zapiszcie temat w zeszycie. 

2. Zapoznajcie się uważnie z informacjami z podręcznika str. 315: „Przypomnienie” i „Nowa 

wiadomość”, str. 316 – „Nowa wiadomość” oraz 317 „Nowa wiadomość”. 

3. Obejrzyjcie prezentację, która wprowadzi Was w nowe zagadnienia. 

https://view.genial.ly/5edc8b49af9e120d747c346a/presentation-tworzymy-zdania-zlozone-

wspolrzednie-i-podrzednie 

4. Przeczytajcie podsumowanie lekcji: 

Zdanie złożone to zdanie, które zawiera więcej niż jedno orzeczenie. 

Zdanie złożone współrzędnie składa się ze zdań składowych, które mogą istnieć bez siebie. 

Np. Dzisiaj odwiedzi nas babcia, więc upiekę pyszne babeczki. – jeśli usuniemy spójnik 

„więc”, otrzymamy dwa niezależne od siebie, poprawne zdania: Dzisiaj odwiedzi nas babia. 

Upiekę pyszne babeczki. 

Zdanie złożone podrzędnie składa się ze zdań, wśród których jedno dopełnia treść 

drugiego. Jedno ze zdań składowych nie może istnieć samodzielnie. 

Np. Przeziębiłem się, ponieważ zmokłem wczoraj w parku. – zdanie pierwsze „Przeziębiłem 

się” może istnieć samo, ale zdanie „Ponieważ zmokłem wczoraj w parku” nie może istnieć 

samodzielnie, dopełnia treść zdania pierwszego, odpowiadając na pytanie: dlaczego? 

5. Wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zad. 2 i 3  str. 60 ; zad. 4 i 6 str. 61, zad. 10 str. 63. 

 

NIE WYSYŁAJCIE ZADAŃ. 
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