
dla klasy 5a wychowawczyni: Agnieszka Sławińska

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

Lekcje on line: dzień, 
godzina, aplikacja, 
informacja o linku 

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

j. angieslki M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

Past simple: ćw. 1,2,3 str. 76, ćw. 
4,5,6 str. 77. Zadania robimy razem 
na lekcji. Homework: 1,2,3,4,5 str. 
34 (workbook) - pracę domową 
sprawdzimy razem na lekcji w 
piątek.

środa godz. 10.30 - 11.10 
ZOOM

j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

Everyday social behaviour, Everyday 
English - str 74, 75 (Student's Book)

piątek godz. 10.30 - 
11.10, ZOOM

matematyka 12.05.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Obliczanie pól trójkątów. Po lekcji 
wykonaj ćw. str.64,65

wtorek godz.9.40 ZOOM

matematyka 13.05.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Pole trapezu. Po lekcji wykonaj ćw. 
str.67,69

środa godz.11.15 ZOOM

matematyka 14.05.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Obliczanie pól trapezów. Wykonaj 
ćw. str.68,71

matematyka 15.05.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Pola wielokątów. Po lekcji wykonaj 
ćw. str.70

piątek godz.9.00 ZOOM

Tydzień 9 11.05-15.05

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

Celebrities - types of entertainment. 
Past simple of regular verbs - 
zagadnienie zostanie wyjaśnione na 
lekcji w aplikacji ZOOM.

Środa 13.05 - godz. 13.00-
13.30 w aplikacji ZOOM, 
zaproszenie zostanie przesłane 
przez dziennik elektroniczny.
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niemiecki, K.Gawlicka, 
kasia7363@gmail.com

Thema:Mein Haustier-opis.Wykonaj 
zadanie 17  i 18 ze str 84(zeszyt 
ćwiczeń), a nastepnie przeslij 
wykonane zadania do nauczyciela
(zadanie 17 jest na ocenę) .Opis 
zwierzęcia ma zawierać informacje o 
tym, jakie masz zwierzątko 
domowe, jak się nazywa, ile ma lat, 
jakie jest to zwierzątko(wesołe, 
szybkie, spokojne itp), co lubi
(sałatę, trawę itp) i co robicie 
razem-łącznie  6 zdań.Jeśli nie masz 
własnego, opisz dowolne.

niemiecki, K.Gawlicka, 
kasia7363@gmail.com

Thema:Wir singen :"Alle meine 
Tiere", czyli śpiewamy :"Wszystkie 
moje zwierzęta".W ramach 
utrwalania poprzez śpiew 
dotychczasowego materiału wykonaj 
zadanie 1 i 2 str 83 w zeszycie 
ćwiczeń-nie zajmie Ci dużo czasu-a 
może sprawi frajdę:)Zachęcam do 
samodzielnego śpiewania całej 
piosenki w domu:))Cała piosenka 
znajduje się w podręczniku na str.
72-wszystkie nagrania macie na 
dzwonek.pl(jesli ktoś nadal ma 
problem z tą stroną, proszę dać znać 
na czacie w Teamsach-postaram się 
pomóc.)

dzwonek.pl

historia Renata 
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1. lekcja on-line we wtorek 
(informacja, gdzie i o której obok), 
proszę przygotować sobie 
podręczniki, ćwiczenia i zeszyty, 
będziemy omawiać rozdziały 26 i 27 
2. obejrzyj film (link obok) 3. 
ćwiczenia s. 68-71

https://gwo.pl/panstwo-
mieszka-i-p4407

wtorek, 11.00-11.45, TEAMS

zapoznaj się z materiałami 
(zasoby Polskiego Radia) pod 
linkiem zamieszczonym obok

https://www.polskieradio.
pl/39/156/Artykul/1131361,
Mieszko-I-%e2%80%93-
wprowadzil-Polske-do-
Europy

http://dzwonek.pl
https://gwo.pl/panstwo-mieszka-i-p4407
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Agnieszka Szalaj 
informatyka aszalaj@wp.
pl

Proszę o wykonanie pracy w 
programie MS Word i zamieszczenie 
jej w swoim folderze w Teams na 
kanale informatyka

https://teams.microsoft.
com/_#/my/file-personal

Agnieszka Szalaj 
technika aszalaj@wp.pl

Kompozyty - materiały przyszłości, 
na podstawie informacji z 
podręcznika str.42-45. sporządź 
notatkę w zeszycie, zdjęcie notatki 
proszę zamieścić w Teams na kanale 
technika w swoim folderze.

plastyka M. 
Korowajczuk-Ozga  
plastyka363@gmail.com 
/ Teams

T: Kompozycja rytmiczna
Podręcznik str. 60 – 62
Zrób notatkę, obejrzyj dokładnie 
ilustracje.
Wykonaj ćwiczenie  1 lub 2/62.
Zdjęcie ćwiczenia i notatki dodać do 
swojego pliku Teams. 

Dodatkowo – warto zobaczyć 
lekcję plastyki o statyce i 
dynamice, zrobić zadanie 
plastyczne tam proponowane. 

https://vod.tvp.
pl/video/szkola-z-tvp-klasa-
5,plastyka-lekcja-1-
27042020,47495156

język polski Monika 
Cieśla 11.05.2020  
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Uzupełnij ćwiczenia i zadania, 
których nie udało Ci się wykonać w 
ubiegłym tygodniu. 

język polski Monika 
Cieśla 12.05.2020  
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Wracamy do mitologii. Zapraszam 
na lekcję w aplikacji Zoom . Proszę 
przygotować pomarańczowy 
podręcznik, strony 179 - 181. 
Będziemy rozmawiać o podniebnym 
locie Dedala i Ikara. Po zajęciach 
należy wykonać pol.2, 4 i 6 str.181

wtorek godz.12.15 , aplikacja 
Zoom; link wyślę przez 
dziennik

Obejrzyj film Dedal i Ikar https://youtu.
be/dvWnakQkVqY

język polski Monika 
Cieśla 13.05.2020 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Mitologia - podsumowanie. 
Otrzymacie załącznikiem One Drive 
przez dziennik kartę pracy .Proszę ją 
wypełnić i do 15.05. odesłać 
nauczycielowi. 

https://teams.microsoft.com/_#/my/file-personal
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język polski Monika 
Cieśla 14.05.2020 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Zapraszam na lekcję w aplikacji 
Zoom . Z wizytą u Piasta - proszę 
przygotować pomarańczowy 
podręcznik str.184 - 187. Po 
zajęciach proszę pisemnie wykonać 
pol. 2,3 str.187 i 6 str.188

czwartek godz.11.00, aplikacja 
Zoom, link wyślę przez 
dziennik

Wykonaj zadanie projektowe 
str. 189 ( termin wykonania 
19.05)

język polski Monika 
Cieśla 15.05.2020 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny 

Praca z tekstem - Przeczytaj w 
podręczniku pomarańczowym tekst 
str. 190 " Gołębie wszystkich krajów 
wzywam was" ( możesz skorzystać z 
epodręcznika na WSiPnet) , przepisz 
do zeszytu Zapamiętaj! - Legenda 
str 192. i wykonaj pol.1 i 4 str. 192

religia K.Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat 57: Polak dla całego świata - 
Jana Pawła II
Nic nie musicie wysyłać :) chyba że 
ktoś ma zaległe prace.

https://view.genial.
ly/5eb526197199c50d8c41536
a/horizontal-infographic-
timeline-film-o-lolku-ktory-
zostal-papiezem?
fbclid=IwAR2o5medCq5hoB4y
NpfX5QncxNNwAQ2seWhc223
t-KkcqE-DZqXKHrAqogg 

biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.
com

zaloguj się na epodręczniki, w 
ramach powtórki z nagonasiennych 
wykonaj zadania, nie przesyłaj, ja 
będę widziała na plarformie

geografia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.
com

Zaloguj się na Quizizz pod imieniem, 
perwszą literą nazwiska i klasą.Możesz 
skorzystać już z istniejącego swojego 
konta. Będziesz miał do wykonania test, 
który jest na ocenę. Użyj kodu, który 
podam przez dziennik w czwartek, test 
będzie ważny przez 2 dni, możesz go 
wykonać tylko raz. Pamiętaj pytania są na 
określony czas.Czas rozwiązania testu 
się nie liczy ale jego jakość.Powodzenia:)
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wych. fiz. Agnieszka 
Sławińska 
aslawinska363@gmail.
com

Temat: Zachęcamy innych do 
aktywności
fizycznej. Zadanie: Przeczytaj 
informacje
zamieszczone w linku obok, 
podejmij
zaproponowaną aktywność fizyczną,
zachęć innych do aktywnego 
wypoczynku
w wybranym przez Ciebie miejscu. 

https://drive.google.
com/file/d/1pkr6OpPYCudI1MV
_NtaSuh0rSzdrF7kU/view?
usp=sharing

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

W-f chłopców Marcin 
Pyzara 
muksbemowo@o2.pl

1.Jak w każdym tygodniu zapraszam 
do uczestnictwa ze mną w zajęciach 
online na stronie facebook Muks G-
81 Bemowo przypominam, że nie są 
to zajęcia stricte piłkarskie a 
ogólnorozwojowe jedynie z 
akcentami piłkarskimi, a więc są to 
zajęcia dla wszystkich. Na żywo 
transmisja odbywa się w każdy 
wtorek i czwartek o godz. 15:00 ale 
możliwość odtworzenia filmu 
możliwa jest w każdym momencie 
po jej zakończeniu.

https://drive.google.com/file/d/1pkr6OpPYCudI1MV_NtaSuh0rSzdrF7kU/view?usp=sharing
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W-f chłopców Marcin 
Pyzara 
muksbemowo@o2.pl

W tym tygodniu ponadto zajmiemy 
się pomiarem tętna w stanie 
spoczynku i po wysiłku. Jak 
zmierzyć tętno spoczynkowe 
zobaczysz na załączonym filmiku. 
Twoim zadaniem jest najpierw 
zmierzyć tętno spoczynkowe, a 
następnie wykonać 20 pompek, 20 
przysiadów i 20 brzuszków i 
ponownie zmierzyć tętno. 
Zaobserwuj jak zareaguje twoje 
tętno i sprawdź po jakim czasie 
wróci do początkowej wartości. W 
miarę możliwości prześlij do mnie 
wynik pomiaru tętna 
spoczynkowego, wysiłkowego oraz 
czas powrotu do tętna 
początkowego.

https://www.youtube.
com/watch?v=Y8cd9ShYK5k

godzina wychowawcza 
Agnieszka Sławińska 
aslawinska363@gmail.
com

Temat: Przejawy nietolerancji w 
internecie. Dyskusja. 

czwartek 12:00-12:45, Teams

Muzyka, Karolina 
Szurek, muzyka.
sp363@gmail.com

Temat: Muzyka i przyroda - kahoot. 
Zagraj w Kahoot (PIN do gry to  
08173057). Posłuchaj uważnie 
wszystkich zamieszczonych w nim 
utworów i odpowiadaj na pytania.

https://kahoot.
it/challenge/08173057?
challenge-id=f3a984f6-ed88-
45b2-8326-
521c6dbbaf63_158921698270
2

obejrzyj i wysłuchaj Odcinka III 
Filharmonii Domowej

http://filharmonia.
pl/edukacja/filharmonia
-domowa
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