
Klasa  Vb 

   Uwaga.   Proszę wrócić do wszystkich poprzednich zadań, sprawdzić zawartość Waszego dzienniczka aktywności , uzupełnić braki. Jeśli  
                 macie zdjęcia , filmy w telefonach proszę również zgrupować je w jednym folderze – gotowe do ewentualnej prezentacji.

27.05.2020 – środa   
W związku ze zdjęciem obostrzeń i możliwością samodzielnego poruszania się dzieci poniżej 13 roku życia,  
indywidualnie lub z kolegami wykonaj zadanie : po 7-10 min rozgrzewce  w bezpiecznym terenie / park, boisko, las, 
pole..../  przebiegnij biegiem ciągłym dowolny dystans.  Zmierz tętno przed i po biegu. Samodzielnie postaw sobie 
ocenę przyjmując że bieg:poniżej 10 min – ocena 3  ,  10-15min – 4, 16-20min – 5, pow 24min – 6.
Zanotuj w dzienniczku tętno przed i po biegu oraz czas biegu oraz ocenę.

28.05.2020 - czwartek
Powtórzenie, podsumowanie
Temat;   Podsumowanie wyników i efektów zdalnego nauczania. Samoocena ucznia

kompetencje; uczeń potrafi motywować się do samodzielnego wysiłku/pracy
                       uczeń potrafi dokumentować swoje wyniki i osiągnięcia
                       uczeń w sposób rzetelny potrafi dokonać  samooceny

Zadanie do wykonania;  1. Sprawdź i uzupełnij wszystkie wpisy do tabelki/dzienniczka twojej aktywności. Po raz   
                                           pierwszy dzienniczek powinien być użyty 16.04.20 – wróć do wszystkich wcześniejszych  
                                           zadań, uzupełnij go. Jego zawartość świadczy o twojej aktywności i realizacji zadań.
                                           Prześlij do najbliższej soboty dzienniczek w dowolnym formacie  / word, pdf, jpg.../ 
                                           na adres  podany na stronie  szkoły lub Teams-ie.  
                                     
                                       2. Dokonaj samooceny swojej pracy /ewentualnie wspólnie z rodzicem/  i wyślij sms-em,
                                           również do soboty,  na  numer  502 946610 ocenę którą byś sobie postawił w II semestrze  
                                           oraz krótką motywację dlaczego taką a nie inną : np-  ocena bardzo dobra ponieważ …........
                                           ....................................................................................................... na końcu imię i nazwisko .  

29.05.2020 – piątek     
W związku ze zdjęciem obostrzeń i możliwością samodzielnego poruszania się dzieci poniżej 13 roku życia, 
umów się z kolegami na dowolną formę ruchową. Wykorzystaj  otwarte boisko, park, las, teren osiedlowy......
i bądź aktywny przez co najmniej 60min. Preferowane formy to koszykówka, siatkówka, piłka ręczna lub nożna oraz 
jazda na rowerze. Uczniowie którzy wznowili treningi w klubach są zwolnieni z tego zadania.
                
01.06.2020 – poniedziałek 
Dzień Dziecka -  dzień wolny od zajęć -  życzę miłego dnia i  wymarzonych prezentów

02.06.2020 - wtorek
Gimnastyka
Temat;   Kształtowanie cech motorycznych – skoczność /wyskok/ 
  
kompetencje; uczeń potrafi samodzielnie przeprowadzić zajęcia ruchowe 
                       uczeń potrafi samodzielnie kontrolować wysiłek własnego organizmu 
                       uczeń potrafi samodzielnie motywować się do aktywności fizycznej
                       

Zadanie do wykonania;  W dowolnym czasie /również sobota-niedziela/ obejrzyj załączony film :    
                                  https://www.youtube.com/watch?v=ArxY5Ex1yiI     
                                        W swoim pokoju lub jeszcze lepiej w otwartej przestrzeni wykonaj ćwiczenia zaprezentowane 
                                        w filmiku powtarzając je 10-12 x.  Pamiętaj o rozgrzewce. Zadanie zakończ krótkim 10 min 
                                        biegiem, jazdą rowerem lub rolkami.                                                                                             
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