wychowawczyni: Monika Cieśla

dla klasy 4b

Tydzień 13 8-10 czerwca

Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

Historia Renata
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1. Przeczytaj rozdział: Bohaterowie
Solidarności; 2.wykonaj ćwiczenie 1,2/72;
3. Odpowiedź umieść w swoim folderze na
kanale historia na TEAMS.

linki do zadań
podstawowych

Lekcje online: dzień,
godzina, aplikacja,
informacja o linku

język polski 8.06.2020, Uzupełnij ćwiczenia i zadania,których nie
Monika Cieśla;
udało Ci się wykonać w ubiegłym tygodniu.
monikaciesla6@wp.pl i
Opis miejsca - termin oddania 9.06
dziennik elektroniczny
język polski 9.06.2020,
Monika Cieśla;
monikaciesla6@wp.pl i
dziennik elektroniczny

Pisownia " nie" z różnymi częściami mowy.
Zapoznajsięz materiałem w zielonym
podręczniku str 198 -201. Przepisz do
zeszytu ramkę zapamiętaj i wykonaj
polecenia 1,2, i 4 ( nie przesyłamy prac,
wyniki prezentujemy podczas lekcji online
10.06).

język polski
10.06.2020, Monika
Cieśla;
monikaciesla6@wp.pl i
dziennik elektroniczny

" Od słowa do słowa..." - zapraszam na
lekcję w aplikacji Zoom. Proszę
przygotować pomarańczowy podręczniki
zeszyt ( można też skorzystać z
epodręczników na Wsipnet.pl).

godzina wych.
8.06.2020, Monika
Cieśla;
monikaciesla6@wp.pl i
dziennik elektroniczny

Zapraszam na godzinę wychowawczą w
aplikacji Zoom - tolerancja - podsumowanie

08.06 matematyka
Jadwiga StrzeleckaWłodarz kontakt:
jadwiga.strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

T: Powtórznie i utrwalenie wiadomości
ułamki zwykłe - zadania utrwalające.
Uczniowie zapisują temat w zeszytach
przemiotowych. Rozwiązuja wybrane
zadania z podręcznika str. 225-226 zad. 1,
5, 6, 9, 11, 12, 17. Jako praca domowa
rozwiązują zadania z ćwiczeń str. 38 - 39
zad. 1-5.

10.06 matematyka
Jadwiga StrzeleckaWłodarz kontakt:
jadwiga.strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

T: Sprawdzian ułamki zwykłe. W dniu
sprawdzianu uczniowie na e-maila
otrzymają pracę kontrolną, który należy
rozwiązać i wysłać do nauczyciela.

Wsipnet.pl

środa 10.06.2020, 11.0011.30 , Zoom, link wyślę
przez dziennik
Wsipnet.pl

poniedziałek 8.06.2020 ,
11.00-11.30, Zoom,link
wyślę przez dziennik

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

wychowawczyni: Monika Cieśla

dla klasy 4b
Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

linki do zadań
podstawowych

przyroda Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.
com

T. Rośliny uprawne. Obejrzyj filmik.

https://www.youtube.
com/watch?v=25v7UhuUExM

przyroda Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.
com

Obejrzyj filmik rośliny oleiste i włókniste

https://www.youtube.
com/watch?v=45NP8MPJ4uY

przyroda Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.
com

Lekcje online: dzień,
godzina, aplikacja,
informacja o linku

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

T. Na łące. Wykonaj ćwiczenie - memory.
https://learningapps.
org/11957810

Katarzyna Kołodziejczuk Temat: Uroczystość Bożego Ciała
Religia,
katechezasp363@gmail.
com

środa 10.15 - 10.45
Zoom

j. angielski Barbara
Baumert, angielski.
sp363@gmail.com

wtorek, 12.00-12.40
Zoom, zaproszenie
wyślę przez dziennik
elektroniczny

Reading skills "Gareth Bale". Na lekcji
będziemy czytać tekst i wypisywać
nieznane słowa.

11:45-12:30 muzyka nieobowiązkowe - wspólne
granie, Teams

muzyka, Karolina Szurek Przypomnij sobie i zaśpiewaj w domu Hymn
Szkoły. Najpierw zaśpiewaj patrząc na
tekst, potem zamknij oczy i zaśpiewaj z
pamięci.
Jeśli masz ochotę nagraj jak śpiewasz
Hymn Szkoły - z Waszych filmików wybiorę
fragmenty i zmontuję filmik.

https://www.youtube.com/watch?
v=2mqf49EAqSU

Lekcja na Teams pojawi
sie w planie klasy 4b,
natomiast uczniowie z 4a
(wszyscy) dostaną dostęp
do dołączenia
Na wspólne granie trzeba
Żeby nagranie dobrze
naszykować 5 szklanek z
wyszło, musisz śpiewać z
kolorowymi znakami (czerwony,
podkładem. Do nagrania
pomarańczowy, żółty, morski,
ubierz się w strój galowy!
granatowy). Będziemy grać
Zadbaj o tło: puste albo
https://www.youtube.
com/watch?v=zkobSH99xKE
fajne. Pod linkiem (obok) https://sp363.pl/oznajdziesz podkład i
szkole/dokumentytekst.
szkoly/hymn-szkoly.html

