
 

PRZEDMIOT: Technika 

KLASY: V  

TERMIN:  4.05. – 7.05.2020 r. 

Temat: Zdrowie na talerzu – zasady zdrowego żywienia. 

 Piątoklasisto! Zapraszam na lekcję techniki z tematu powyżej, która odbędzie się we wtorek 

wg Twojego planu poprzez TEAMS. Przygotuj zeszyt, książkę, piórnik i brudnopis. 

 

Zadanie 1. Podręcznik str. 64-67. Zapoznaj się z treścią tematu „Zdrowie na talerzu”. 

Zadanie 2. Zadanie domowe – do zeszytu – pod tematem lekcji zamieść schemat „SKŁADNIKI 

ODŻYWCZE” ze s. 64 podręcznika, tak jak już to robiliśmy wcześniej na lekcjach techniki. Zamiast 

rysunku możesz napisać przykłady np. *białka – mleko, sery, jajka itd. 

Zadanie 3. ćwiczenie nr 1, 2 i 3 – ustnie /w ćw. 3 przyda Ci się wiedza z matematyki – mała 

powtórka :)/. 

Zadanie 4. Wykonaj ćwiczenie nr 5 ze s. 67 podręcznika – do zeszytu – przepisz podany tekst,  

znajdujący się obok piramidy zdrowego żywienia, wpisując w wolne miejsca „?” prawidłowe wyrazy, 

które znajdują się z drugiej strony piramidy. Pamiętaj: „Najpierw pomyśl – potem napisz!”  

Zadanie 5. Zadanie dodatkowe – dla wszystkich! 

Przyjrzyj się piramidzie zdrowego żywienia ze s. 67 podręcznika. Spróbuj stworzyć własną piramidę, 

przestrzegając kolejności poszczególnych produktów i uwzględniając aktywność ruchową. Masz kilka 

możliwości do wyboru /wybierz jedną/: 

a) Znajdź inną piramidę zdrowego żywienia w Internecie /ikona – grafika/, która Ci się spodoba  

i wykonując: „kopiuj – wklej”, przyślij na adres e-mail. Nie licz jednak na wysoką ocenę,  

bo Twoja praca będzie tu przecież minimalna, no powiedzmy dostateczna. 

b) Znajdź w Internecie zdjęcia poszczególnych produktów z piramidy – wydrukuj – i przyklej  

na arkusz papieru, tworząc w ten sposób własną piramidę. Zrób zdjęcie i przyślij na adres  

e-mail. Twój wkład w pracę będzie już zdecydowanie większy. 

c) Możesz również wykorzystać swój talent plastyczny i swoją piramidę powielić na arkuszu 

papieru /używając kredek, mazaków, farb itp./, według swojego wybranego wzoru, który 

znalazłaś/eś w Internecie. Zrób zdjęcie i prześlij na adres e-mail. Tu jednak potrzebny jest 

zdecydowany talent plastyczny. 

d) A może swoją piramidę zdrowego żywienia  ułożysz z prawdziwych produktów… Tylko 

pamiętaj - zrób szybko zdjęcie, zanim ktoś z domowników pozbawi Cię eksponatów, które 

mogą być nie do odzyskania… :)  

Wybór należy do Ciebie! Zdjęcie swojej piramidy zdrowego żywienia przyślij na adres e-mail: 

technika5sp13@wp.pl  TERMIN: najpóźniej do 15 maja! 

 

Polecam obejrzeć:  

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

mailto:technika5sp13@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=WfJSjDTkkYk


 

Zadanie 6. Blok pisma technicznego - wypełnij stronę z cyframi: „3,4,5,6,7,8,9,0” /podpisz/.  

Zwróć uwagę na szerokość poszczególnych cyfr, ale również na odstęp dwumilimetrowy pomiędzy 
cyframi /podręcznik str. 52 - ćwiczenie nr 3 - tabela/.  
 
 

WAŻNE: Piątoklasisto! Aby ocenić Twoje dotychczasowe prace, muszę je fizycznie obejrzeć. 

Dlatego bardzo proszę - wszystkie wypełnione do tej pory strony z bloku pisma technicznego, 
kompozycję z guzików czy dodatkową pracę: „kartki z kołami” należy dostarczyć w pakiecie -  
do szkoły, w podpisanej teczce – technika, imię, nazwisko i klasa - w terminie, nie później niż  
do 15 maja. Osoby chętne mogą jeszcze przesyłać zdjęcie złożonej przez siebie serwetki  
bądź serwetek. Zawsze przyda Ci się dodatkowa ocena. 
 

Teczka /technika, imię, nazwisko i klasa/ powinna zawierać: 
 

 6 kartek z pismem technicznym /mała i wielka litera/: 
1. a, ą, b, c 
2. ć, d, e, ę 
3. m, n, ń, o 
4. ó, p, q, r 
5. s, ś, t, u 
6. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 

                 Dodatkowo możesz dołączyć stronę: „z, ż, ź, 1, 2”, która była zadana do domu jeszcze  
przed epidemią Covid-19, bądź inne, które z jakiegoś powodu zostały w Twoim bloku niewypełnione. 
Z pisma technicznego otrzymasz dwie oceny: za literę małą i literę dużą. Stronę z cyframi, bądź inne 
dodatkowe - będę oceniała w formie „+”.  
 

 Praca: „Kompozycja z guzików”. Trudno, aby ta praca była podpisana, ale w podpisanej 
teczce, na pewno trafi do moich rąk i będę mogła podziwiać Twoje umiejętności 
przyszywania guzików. Świadomie nie prosiłam Cię, byś przysłał/a zdjęcie własnej 
kompozycji z guzików, aby ktoś nie wpadł na przykład na pomysł, że przyklei guziki albo… 
położy luzem na materiale bez przyszycia…, zrobi zdjęcie i gotowe!  
 

 Dodatkowa praca /dla chętnych/: „kartki z kołami - kompozycja”. 
 
 
 
Masz więc jeszcze czas, aby zaległości – uzupełnić! Wiem, że dasz radę! Pamiętaj, aby  nigdy się nie 
poddawać. 
 

Uwaga! Uczeń, który w I półroczu wykonywał zadania na lekcjach techniki samodzielnie,  

bez żadnych poprawek czy zastrzeżeń i w obecności mojej osoby -  i otrzymał szóstkę na półrocze, 
może powalczyć o szóstkę na świadectwie. Warunek – z ocen cząstkowych musi wychodzić piątka. 
Nie może być czwórek z przyszywania guzików, na naukę których miałaś/eś pół roku, ani żadnej innej 
niższej oceny np. z pisma technicznego. Z uwagi na nauczanie zdalne - od połowy marca 2020 r., 
obowiązujące w II półroczu -  i wykonywaniu prac w domu, bez mojego nadzoru, które z oczywistych 
względów mogą być niesamodzielne, przy wystawianiu ocen rocznych - decydujące będą wszystkie 
oceny, do momentu wejścia zdalnego nauczania, czyli całe I półrocze i pojedyncze w II półroczu 
/przyszycie guzików/. Pozostałe oceny z pewnością Ci pomogą, ale nie będą decydujące!    
 

 
Pozdrawiam i trzymam kciuki za skompletowanie teczki! 
Barbara Dąbrowska 
 


