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                     Witajcie Uczniowie z klasy 5 B!

 Sprawdzajcie proszę , czy po wysłaniu pracy do Was odpisałem ,to bardzo
ważne ,do każdego wysyłam wiadomość zwrotną z oceną . Jeżeli nie 
odpisałem pytajcie dlaczego , czasem prace trafiają do spamu .
 Zadań z Eduelo nie przesyłajcie w formie zdjęć , nie ma takiej potrzeby, 
widzę kto ,ile , jak pracuje .
Mam nadzieję , że jesteście gotowi do pracy !

 Przypominam o wysyłaniu zadań na pocztę robertgembara@wp.pl. 

              Poprzednio omawialiśmy temat dotyczący kryzysu i osłabienia 
państwa polskiego ( kto pamięta : który władca i dlaczego przeniósł    
stolicę do Krakowa ? )
       
                  Temat dzisiejszy : Rządy Bolesława Krzywoustego .

  Proponuję rozpocząć zabawę od krótkiego filmiku , kiedyś na lekcji 
widzieliście inny odcinek . Obejrzyjcie i słuchajcie uważnie , jest tu wiele 
odpowiedzi https://www.youtube.com/watch?v=XIxJtewveHk 

  Zaczniemy tradycyjnie od zadania w którym wpiszecie brakujące słowa.
 Ojcem Bolesława Krzywoustego był ….......... …................ a starszym 
bratem...................................  Po śmierci ojca między braćmi doszło
 do ….............................. , w której zwyciężył …........................................
W 1109 roku na Polskę najechał Henryk V król ….................
Ważniejsze bitwy były pod................. i …............... .
 Żeby uchronić swoich synów przed bratobójczą walką w 1138 roku
wydany został dokument …..........................................
Ustanowiono w nim zasadę …................... , która polegała na tym ,że to 
najstarszy brat miał zwierzchnią władzę nad krajem.

    W wyniku testamentu Bolesława Krzywoustego Polskę podzielono na 
dzielnice. Niżej jest mapa , przyjrzycie się jej uważnie i odpowiedzcie na 
pytania 

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


– jak nazywają się dzielnice historyczne Polski oznaczone różnymi 
kolorami ( pomogą Wam nazwy  miast) ?

– jak mieli na imię książęta władający tymi dzielnicami ?
 
  

    



   Kolejny Temat : Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów .
 

     Może pamiętacie , ten temat już zrobiliśmy na lekcji ,otrzymaliście 
oceny za rysunek grodu . Jeżeli ktoś nie zdążył oddać pracy może wysłać 
jeszcze zdjęcie. 
    W czasach pierwszych Piastów , czyli w X-XII wieku na ziemiach 
polskich mieszkało około miliona mieszkańców .
 Życie bardzo różniło się od dzisiejszego ludzie najczęściej zajmowali się 
uprawą ziemi byli to ….............. . Część wytwarzała potrzebne narzędzia
i broń byli to …....................... Nieliczni zajmowali się handlem 
to.................  . Książę do obrony kraju miał z kolei …................. 

  Jak wyglądało życie w tamtych czasach ? Możecie obejrzeć krótki film
  https://www.youtube.com/watch?v=ePK2nrFw6hI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ePK2nrFw6hI


 Dodatkowo dwa obrazy ukazujące życie naszych przodków. 
 Bardzo proszę wykorzystać także podręcznik !

       Zdrowia i do zobaczenia jak najszybciej !


