wychowawczyni: Agnieszka Sławińska

dla klasy 5a
Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

19.05.2020 Matematyka
Agnieszka Prządka
matematykaap.
sp363@gmail.com

Liczby całkowite.Wykonaj ćw. str.
46,47

20.05.2020 Matematyka
Agnieszka Prządka
matematykaap.
sp363@gmail.com
21.05.2020 Matematyka
Agnieszka Prządka
matematykaap.
sp363@gmail.com

Liczby całkowite.Wykonaj ćw. str.
48,49
Zoom godz.9.10
Dodawanie liczb całkowitych. Ćw.
str.50,51
Zoom godz.11.00

Dodawanie liczb całkowitych. Zad.
4,5,6,7 str.215

informatyka Elżbieta
Białek

Organizacja plików i folderów w
Teams

j. angielski gr 2 M. Watts
magda.watts.mw@gmail.
com
j. angielski gr 2 M. Watts
magda.watts.mw@gmail.
com

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

Zoom godz.10.00

22.05.2020 Matematyka
Agnieszka Prządka
matematykaap.
sp363@gmail.com

j. angielski gr 2 M. Watts
magda.watts.mw@gmail.
com
j. angielski gr 2 M. Watts
magda.watts.mw@gmail.
com

linki do zadań
podstawowych

Zoom godz.10.20
Proszę o zmianę nazwy
Teams czwartek 10-00-10:
folderów w TEAMS tak, aby 30 20/05/2020
nazwą było jedynie
nazwisko ucznia, lub
nazwisko a na końcu
pierwsza literka imienia
Środa, 10.15 - 10.55,
ZOOM

Aross cultures. Travel troubles p.
78, 79, adverbs

Czwartek, 12.50 - 13.00,
ZOOM

CLIL Travel with care, p. 80,
progress check ex. 5,6,7
Progress check 1,2,3,4, wykonaj
kartę pracy (po wszystkich lekcjach
na ZOOMie) zmaieszczoną obok
łącznie z zadaniami ze słuchania wypełnią kartę pracy zamieść w
swoim forderze na TEAMS (j.
angielski gr 2) (25 maja)

karta pracy - klasa 5 - module 5 Piątek, 9.30 - 10.10,
ZOOM

zadanie A - słuchanie - karta
pracy

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

wychowawczyni: Agnieszka Sławińska

dla klasy 5a
Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Tydzień 10 18.05-22.05

j. angielski gr 2 M. Watts
magda.watts.mw@gmail.
com
język polski 18.05.2020
Monika Cieśla
monikaciesla6@wp.pl i
dziennik elektroniczny
język polski 19.05.2020
Monika Cieśla
monikaciesla6@wp.pl i
dziennik elektroniczny

Zadania podstawowe

linki do zadań
podstawowych

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

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

zadanie B - słuchanie - karta
pracy

Uzupełnij ćwiczenia i zadania ,
których nie udało Ci się wykonać w
ubiegłym tygodniu.
Zapraszam na lekcję w aplikacji
Zoom - Legenda o Złotej kaczce .Po
lekcji proszę wykonać pol.6,7 i 8 str.
198 ( pomarańczowy podręcznik)
Uwaga ! 2 czerwca sprawdzian z III
działu ( pomarańczowy podręcznik)wymagania prześlę przez dziennik

wtorek 19.05.2020 godz.
12.00, Zoom, link wyślę
przez dziennik

język polski 20.05.2020
Monika Cieśla
monikaciesla6@wp.pl i
dziennik elektroniczny

Praca z tekstem -Przeczytaj
dokładnie utwór Adama Mickiewicza
" Pani Twardowska" ( pomarańczowy
podręcznik str. 199). Zwróć uwagę
na informacje zawarte w ramce
"Wiem więcej" i wykonaj polecenie
1. str 204

język polski 21.05.2020
Monika Cieśla
monikaciesla6@wp.pl i
dziennik elektroniczny

Zapraszam na lekcję w aplikacji
Zoom - będziemy rozmawiać o
utworze " Pani Twardowska" .Po
lekcji otrzymacie przez dziennik
zadanie do wykonania. Termin
wysłania pracy 22.05.

język polski, czwartek
21.05.2020, godz.12.00,
Zoom,link wyślę przez
dziennik

język polski 22.05.2020
Monika Cieśla
monikaciesla6@wp.pl i
dziennik elektroniczny

Gramatyka - Podmiot i orzeczenie;
zapraszam na lekcję w aplikacji
Zoom. Po zajęciach wykonaj
polecenia 4 str. 105 i 7. str 107 (
podręcznik niebieski)

język polski, piątek
22.05.2020, godz.12.00,
Zoom,link wyślę przez
dziennik

histroia Renata Krakowska
historia.krakowska@gmail.
com

https://gwo.pl/upadek-i1. lekcja on-line (termin obok) 2.
odbudowa-panstwa-piastowtematy: upadek i odbudowa
p4612
państwa polskiego i panowanie
Bolesława Krzywoustego 3. obejrzyj
film (link obok) 4. wykonaj
ćwiczenia s. 72-75

wtorek 19.05 TEAMS g.
110.-11.45

Przygotuj i nagraj krótki filmik przedstawienie kukiełkowe na
podstawie utworu A.Mickiewicza
" Pani Twardowska" - termin
wykonania do 2 czerwca

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

https://www.
polskieradio.
pl/39/156/Artykul/9640
35,Boleslaw-IIIKrzywousty-mazstanu-i-okrutnik

wychowawczyni: Agnieszka Sławińska

dla klasy 5a
Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

j.niemiecki, K.Gawlicka,
kasia7363@gmail.com

Thema:Bist du schon fit in Deutsch?. dzwonek.pl
Na tej lekcji sprawdzacie swoje
umiejętności z rozdziału 3
wykonując znane Wam ćwiczenia
podsumowujące na str 111 w
zeszycie ćwiczeń-odpowiedzi
oczywiście na dzwonek.pl
https://sp363-my.sharepoint.
Thema:Die Nachbarn von Familie
com/:w:/g/personal/kgawlickaMalin-sąsiedzi rodziny Malinrozpoczynamy nowy rozdział-Kapitel lucima_sp363_onmicrosoft_co
m/EY4epm03FK9IlEnzyzlkXIU
4.W tym celu należy przepisać do
zeszytu nowe słownictwo związane z BEiYzUIlh--YUupFGqvZiBw?
tematem-jest ono przygotowane dla e=SKitae

j.niemiecki, K.Gawlicka,
kasia7363@gmail.com

linki do zadań
podstawowych

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

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

Was w linku obok.Praca z tym
słownictwem jest przewidziana na
kolejny tydzień.
informatyka Agnieszka
Szałaj aszalajwp.pl

Zadanie zapisałam w folderze
Zadania uczniów w Teams, temat:
Tabela zdrowy styl życia, zbieramy
informacje do prezentacji. Zadanie
powtórzone z poprzedniego
tygodnia.

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

W tym tygodniu będziemy poznawać
czasowniki nieregularne w Past
Simple. Do środy 20.05. ( do czasu
spotkania na ZOOM) zrób ćw. 3 str.
56 (SB) - podręcznik oraz ćw. 1, 2
str. 23 z ćwiczeniówki. Odpowiedzi
nie przesyłaj, sprawdzimy je na
lekcji on-line.

Religia K.Kołodziejczuk email
katechezasp363@gmail.
com
Temat51: Matka Teresa z Kalkuty

https://sp363-my.sharepoint.
com/:w:
/g/personal/aszalaj1_sp363_on
microsoft_com/EXT5BAyQfGR
OqpN6aYLay70B2L7iuYf0DlgR
m782OMzeJA
Środa 12.00-12.40 j.
angielski gr. 1, ZOOM, link
do spotkania prześlę przez
dziennik elektroniczny.

https://view.genial.
ly/5ec178988e243b0d5a336ffc/
horizontal-infographic-reviewkk-sw-teresa-z-kalkuty-sluzycjezusowi-przebanemu-zazebraka-copy

Niespodzianka

https://biteable.
com/watch/pozdrowieniadla-uczniw-2558221?
fbclid=IwAR3sA0tPtnoNd0BFbWJk6dMtqsTtug
bSOzDJC2xKS0kcizNFjOotxh91w

wychowawczyni: Agnieszka Sławińska

dla klasy 5a
Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

Religia K.Kołodziejczuk email
katechezasp363@gmail.
com
Temat okolicznościowy:
Wniebowstąpienie

linki do zadań
podstawowych

T: Układy form w naturze
Przeczytaj rozdział str.63
Odpowiedz w zeszycie na pytanie:
Czy w naturze możemy spotkać
jakieś rodzaje kompozycji, podaj
przykład.
Wykonaj zdjęcie obiektu z natury
(np. kwiat) i zastosuj do
zakomponowania w dowolnym
programie graficznym Kartki z
życzeniami z okazji Dnia Matki.

geografia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.com

Temat: Krajobraz pustyni gorącej i
pustyni lodowej. Po obejrzeniu lekcji
wykonaj ćw.1 str 76. Skup się na
cechach klimatu pustyni gorącej i
https://www.youtube.com/watch?
lodowej.
v=vF4ygaBxT6U

geografia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.com
biologia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.com

Pustynia lodowa

wychowanie fizyczne
dziewcząt Agnieszka
Sławińska
aslawinska363@gmail.com

Temat: Tętno spoczynkowe i
wysiłkowe- pomiar. Zapoznaj sie z
materiałem z linka obok. Wykonaj
próbę Ruffiera. Zastosuj zasadę
3X30X130.

https://www.youtube.com/watch?
v=9Oo-fInwMc8

Lekcja ZOOM. Teamat: Budowa
kwiatu. Przygotuj zeszyt ćwiczeń,
ćw.1,2, 3 str.91. Dane do lekcji
podam przez dziennik

środa 11.15- 11.55,
biologia,ZOOM

https://drive.google.
com/file/d/1Dj0mM_bewK2cxL5
bnnZLBSAS9qAOH75Z/view?
usp=sharing

Kontynuacja KARTY
KRÓLOWEJ AKTYWNOŚCI
FIZYCZNEJ- zdjęcie gotowej
karty odeślij na adres
aslawinska363@gmail.com
TEAMS środa 11:00-11:30

Temat: Hejt jako brak tolerancji.
#jestnaswiecej

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

https://view.genial.
ly/5eb263c154415e0d3e4f65f6/
interactive-imagewniebowstapienie-ogolne?
fbclid=IwAR1r2V1eOVzl2mvuc
E_D-us51WmE4rtte3feUVDS9SyWO
VBbm7tydfC6v0

plastyka M. KorowajczukOzga plastyka363@gmail.
com

godzina wychowawcza
Agnieszka Sławinska a
slawinska363@gmail.com

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

wychowawczyni: Agnieszka Sławińska

dla klasy 5a
Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt
Muzyka, Karolina Szurek,
muzyka.sp363@gmail.com

Marcin Pyzara
Wychowanie fizyczne
chlopcy
muksbemowo@o2.pl

Zadania podstawowe

linki do zadań
podstawowych

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

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

https://www.youtube.com/watch?
v=T1Ond-

Temat: O rodzinie w rytmie rock and OwgU8&list=PLVsyHu2yDLkzdYcDjz
rolla (str. 144-147)
8yqw84CmcYZGCIt&index=2
Zachęcam do tego aby zdjęcie
(albo nawet króciutki filmik z
tańca) w pozie i/lub stroju Elvisa
zamiesćić na Teamsach, wtedy
możemy zebrać całkiem fajną
gromadę klasowych Elvisów!

Posłuchaj kilku piosenek Elvisa
Presleya utrzymanych w rytmie rock
and rolla. Następnie włącz filmik z
instrukcjami do tańca i spróbuj
zatańczyć z dziećmi na filmiku. Zrób
sobie zdjęcie w "pozie Elvisa" i wyślij
.... komu chcesz (mamie, tacie,
babci, koleżance, mi. Możesz też
zaieścić to zdjęcie na kanale
"muzyka" w Teamsach)

https://www.youtube.com/watch?
v=qDID_E0FDUU&list=PLVsyHu2yDL
kzdYcDjz8yqw84CmcYZGCIt&index=
7

Tu jest filmik do tańczenia:

https://www.youtube.com/watch?
v=JbxDwaGwi2Q

1. W tym tygodniu zajmiemy się
piramidą zdrowego żywienia.
Zapoznaj się z filmem
przedstawionym obok i przemyśl czy
cztoje odżywianie się jest
prawidłowe. 2. Bądź aktywwny.
Wrób kilka zdjęć lub nakręć film ze
swojej ulubionej aktywności i
https://www.youtube.com/watch?
podeślij do mnie na e-mail.
v=i1gS-QCEafU

