wychowawczyni: Agnieszka Sławińska

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

Zadania podstawowe

język niemiecki,
Katarzyna-GawlickaLucima, Vulcan albo
kasia7363@gmail.com

Zaczynamy pracę z nowym
rozdziałem (Haustiere-zwierzęta
domowe).Pracując z podręcznikiem
wykonaj zad 3,5 i 6 na str 67.
Przepisz do zeszytu nowe elementy.
Pamiętaj także o Grammatikecke(str
67)-zwrot "Wir haben keine Tiere
oznacza-nie mamy zwierząt".
Następnie przejdź do zeszytu
ćwiczeń i wykonaj zadania od 1-4 str
77,78.Zachęcam do korzystania ze
słownika na końcu podręcznika
(Modul 2 Kapitel 3 str 87/88) oraz
zawsze pomocnego słownika online
diki.Przypominam, że poprawność
zadań sprawdzamy samodzielnie
korzystając z podręcznika online,
gdzie po każdym zadaniu wystarczy
kliknąć sprawdź:))
https://www.dzwonek.pl/Klett

Religia- Katarzyna
Kołodziejczuk
katechezasp363@gmail.com

Temat: Córka Jaira podręcznik str 94

wf dziewcząt

Zapoznaj sie z przepisami piłki siatkowej,
dla sprawdzenia zagraj w przygotowany
specjalnie dla Ciebie KAHOOT, rozegraj sety
w piłce siatkowej i zanotuj wynik. Wyniki
uzyskane prześlij na e-mail do 6.04.
Pamietaj udział w grze to także działanie na
rzecz królowej aktywności:)

linki do zadań
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

https://view.genial.
ly/5e77e03e6d276f0db7785a1b/
presentation-kl5-corka-jaira?
fbclid=IwAR1ZpPWUZhj-hJ7ZWjIborkxwIvtBuX8Kvw9Gb4j7VRko
HkUf1t4c2f9ms

Możecie pobrać ćwiczenia do tematu i mi
przesłać

https://drive.google.
com/file/d/1R138TzCgmxoErludi
hC47kbMijgznDej/view?
usp=sharing

Kontynuacja karty Królowej Aktywności
Fizycznej

https://drive.google.
com/file/d/1mftpNjzfj_u8ncYDNDSS
LDMd7zGrbxh/view?
usp=sharing
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Zadania podstawowe

plastyka Małgorzata
Korowajczuk - Ozga
plastyka363@gmail.com lub
dziennik elektroniczny

Tworzę przez cały rok. Kartka: "Wielkanoc
2020" lub "Wiosna 2020".Tegoroczne święta
są wyjątkowe. Pomyśl czego można nam
życzyć? Wykorzystaj różne materiały:
papier kol., sznurek, wstążki, ścinki
materiału, wzorzysty papier pakowy,
serwetki itp. Zaprojektuj i wykonaj kartkę z
życzeniami. Zastosuj ciekawą kolorystykę,
fakturę i kompozycję. Wyślij zdjęcie swojej
pracy do 7.04.20

Wf chłopców Marcin Pyzara
muksbemowo@o2.pl oraz
dziennik

Na profilu facebokowym MUKS G-81
Bemowo zamieściłem trzy filmiki do
treningu motorycznego, codziennie postaraj
zrealizować ćwiczenia z jednego z nich.

biologia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.com

Prowadź dalej swoją obserwację roślinny

biologia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.com

Czekam kochani na zaległe prace. Czekam
do 31. 03.

biologia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.com

Z lekcji poprzedniej Mszaki wykonaj
zadania: 1) Wyjaśnij, co oznacza
stwierdzenie, że mchy są organizmami
pionierskimi. 2) Chwytniki, łodyżka i listki
u mchów mają zdolność pochłaniania
dużych ilości wody. Wyjaśnij, jakie ta cecha
mchów ma znaczenie w przyrodzie. Zrób
screen i prześli do mnie do piątku 3.04

biologia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.com

Pracujemy z następną grupą roślin
zarodnikowych - Paprotnikami : znasz
nazwy organów paproci ; wyjaśniasz rolę
poszczególnych organów paprotników;
umiesz cykl rozwojowy paprotników. W
oparciu o przeczytany materiał z
podręcznika ułóż krzyżówkę hasła do
PAPROTNIKI. Zrób screen i prześlij do mnie
do poniedziałku 6.04.

biologia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.com

linki do zadań
podstawowych

https://www.youtube.
com/watch?v=kr5iZEBMQJ8

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

Jeśli dodatkowo zrobisz stroik, pisanki czy
palmę samodzielnie - pochwal się swoim
dziełem.

https://www.facebook.
com/MUKS-G-81-Bemowo105754280801610/

https://drive.google.
W czasach gdzie higiena jest najważniejsz
com/open?id=1abQRGproponuję wykonanie mydła,przepis obok, tWXXUJ0_0w_BxqY2J2w
pochwal się czy się udało
Ec1swP2
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linki do zadań
podstawowych

geografia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.com

Czekam kochani na zaległe prace. Czekam do 31. 03

geografia Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.com

Zaczynamy temat - W wigotnym lesie
równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.
Zwróć uwagę na klimat; rosliny i zwierzęta;
rozmieszcenie lasów równikowych i lasów
liściastych i mieszanych na Ziemi ( czytaj
mapy z podręcznika). Wykonaj z zeszytu
ćwiczeń Ćw. 3 i 4/ 69 zrób zdjęcie i wylij
na mail do 6.04

historia Renata Krakowska
historia.krakowska@gmail.
com

1. Wykonaj powtórzenie s. 118 z
podręcznika i odpowiedzi na zadania prześlij
pocztą do piątku 2. Przeczytaj rozdział 21 z
podręcznika (Średniowieczna wieś) i
wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń s.
56-57

język polski 30.03. Monika
Cieśla dziennik elektroniczny
ewentualnie
monikaciesla6@wp.pl

Uzupełnij ćwiczenia, których nie udało Ci się
wykonać w poprzednim tygodniu.

język polski 31.03. Monika
Cieśla dziennik elektroniczny
ewentualnie
monikaciesla6@wp.pl

Tworzenie tekstu - przeanalizuj dokładnie
tabelę zamieszczoną w podręczniku
pomarańczowym na stronach 160 - 161 i
według wskazówek tam zawartych napisz
charakterystykę Heraklesa ( pracę należy
przesłać nauczycielowi do 3.04, można
pisać na komputerze) . Proszę do zeszytu
przepisać ramkę zapamiętaj str. 160 charakterystyka

język polski 1.04 Monika
Cieśla dziennik elektroniczny
ewentualnie
monikaciesla6@wp.pl

Gramatyka - lekcja z epodrecznika :
Pierwsza, druga , a trzeciej... - wykonaj
ćwiczenia online 2,3,4,5,

język polski 2.04. Monika
Cieśla dziennik elektroniczny
ewentualnie
monikaciesla6@wp.pl

Czytanie tekstu ze zrozumieniem Przeczytaj mit o Tezeuszu ( podręcznik
pomarańczowy str. 162 -164 I napisz, która
historia wydaje Ci się ciekawsza - ta o
Heraklesie czy ta o Tezeuszu? Swoje zdanie
uzasadnij dwoma argumentami.

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

https://epodreczniki.
pl/a/wies-wzajrzyj do e-podręcznika temat sredniowieczu/DVWMBC
Średniowieczna wieś
7sM
Rozpocznij czytanie drugiej lektury
dodatkowej, czyli książki wybranej przez
siebie.

pomarańczowy podręcznik str160
-161

epodreczniki.pl - lekcja Pierwsz,
druga, a trzeciej...

obejrzyj filmik opowiadający o liczebniku,
nagrany przez Twojego nauczyciela; link
zostanie przesłany przez dziennik

podręcznik pomarańczowy str.
162 - 165

obejrzyj film przedstawiający historię
Tezeusza

https://www.youtube.
com/watch?v=-j_jex2q2Q

wychowawczyni: Agnieszka Sławińska

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

język polski 3.04. Monika
Cieśla dziennik elektroniczny
ewentualnie
monikaciesla6@wp.pl

Zadania podstawowe

Ortografia - lekcja epodreczniki : Porządki
na warzywnych grządkach Obejrzyj materiał
filmowy - rozmowę z prof. Miodkiem i online
wykonaj ćwiczenia 2,3,4,6. Możliwa lekcja
online na platformie ZOOM lub Skype (
nauczyciel prześle informacje przez
epodreczniki.pl - lekcja Porządki
dziennik)
na warzywnych grządkach

Podręcznik str. 44 ćw. 1 i 2. Ćwiczenia
wykonaj w zeszycie przepisując prawidłowo
uzupełnione zdanie. W tabelach przed
każdym ćwiczeniem masz wyjaśniony czas
przeszły czasownika "have got" w różnych
j. angielski, Barbara Baumert, osobach oraz zdania twierdzące i przeczące.
angielski.sp363@gmail.com, Dodatkowe informacje znajdziesz na str.
dziennik elektroniczny
119
j. angielski, Magdalena Watts,
e-mail: magda.watts.
mw@gmail.com, dziennik
elektroniczny, w piątek 3
kwietnia o godz. 10.00
zapraszam na konsultacje
online z nauczycielem przez
aplikację zoom - informacja
jak działa zoom oraz
zaproszenie na konsultacje
podam przez dziennik
elektroniczny na adres
rodzica i ucznia (konsultacje
nie są obowiązkowe)

linki do zadań
podstawowych

w tym tygodniu pracujemy w Activity Book,
proszę o zrobienie ćwiczeń 1,2,3,4 str 23,
prześlij zdjęcie zrobionych ćwiczeń na adres
e-mail

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

wejdź na stronę dyktanda.online - ćwicz z
nami i wypełnij dyktando klasa 4-6 tytuł
Drużynowy Jerzy - prześlij nauczycielowi dyktanda.online - ćwicz
pierwszy wynik:)
z nami

W utrwalaniu śłownictwa i gramatyki może
ci pomóc strona angielek.pl

angielek.pl
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j. angielski, Magdalena Watts,
e-mail: magda.watts.
mw@gmail.com, dziennik
elektroniczny, w piątek 3
kwietnia o godz. 10.00
zapraszam na konsultacje
online z nauczycielem przez
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nie są obowiązkowe)

Zadania podstawowe

wejdź w link podany obok i zrób kahoota,
graj podając swoje imię i pierwsze litery
nazwiska oraz klasę, pozwoli mi to ocenić
twoją pracę :)

linki do zadań
podstawowych

https://kahoot.
it/challenge/054658?challengeid=5b22bf26-cebe-4f26-94cf43f930bca94a_1585583336621

technika i informatyka
Agnieszka Szałaj
aszalaj@wp.pl

proszę o wykonanie zadania z filmu,
następnie nagrany film lub zdjęcia
pracy proszę o wysłanie na maila:
aszalaj@wp.pl zadane zadanie jest
http://www.kopernik.org.
projektem z dwóch przedmiotów pl/kopernikwdomu/kurstechniki i informatyki
majsterkowania/prosty-helikopter/

Informatyka grupa pani
Elżbiety Białek eb.
bialek@gmail.com

Nagrany film lub zdjęcia
wykonanego projektu z techniki
proszę wysłać na adres eb.
bialek@gmail.com

muzyka

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

http://www.kopernik.org.
pl/kopernikwdomu/kursmajsterkowania/prosty-helikopter/

Temat: Folklor naszych sąsiadów
- Słowacja, Czechy. Przeczytaj
str. 111-113, zaśpiewaj sobie
piosenkę i posłuchaj przykładów
muzycznych. Przepisz do zeszytu
notatkę i uzupełniją na
podstawie podręcznika, zdjęcie
https://www.youtube.
com/watch?v=9JP39ZqN-Gs
notatki prześlij mi mailem.

spróbuj zatańczyć tak jak dzici na
filmiku
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Czechy, Słowacja i Ukraina to kraje
sąsiadujące z Polską od południa i
.............. . Na Słowacji tańce ludowe są
najczęściej w metrum ................ a
popularne instrumenty to ............ i
.............. .

Karolina Szurek muzyka.
sp363@gmail.com
konsultacje na skype:
czwartek 11-12:30 (jestem Z Czech pochodzi taniec, który stał się
jako muzyka.gim81@gmail. popularny w wielu innych krajach .................. .
com)
Natomiast dla ............. muzyki ludowej
typowe są dumki. Są to pieśni śpiewane
przy akompaniamencie .................. lub
....................... a ich melodie mają
..................... brzmienie.
Naucz sie grać na flecie lub dzwonkach
jedną linijkę piosenki "Tańcuj, tańcuj" lub
"Oszukałaś, okłamałaś" Możesz
podpisywać sobie nuty ołówkiem w
książce. Nagranie prześlij lub udostępnij
mailem, możesz też skorzystać z
konsultacji na skype.

Matematyka,Agnieszka
Prządka; matematykaap.
sp363@gmail.com

31.03 dzielenie uł. dziesiętnych - wykonaj
ćwiczenia 1,2,3 strona 29
1.04 ćwiczenie 4,5 strona 30
2.04 ćwiczenie 6,7 i 8 strona 30

linki do zadań
podstawowych

https://www.youtube.
com/watch?v=8ucxC-1ToEA

https://www.youtube.
com/watch?v=dONXZBrje2w

https://www.youtube.
com/watch?v=PXROB8rQwVo

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

posłuchaj muzyki słowackiej

https://www.youtube.
com/watch?
v=SuMxWlVYP2o&t=7
8s

posłuchaj muzyki czeskiej

https://www.youtube.
com/watch?
v=iizWLueLK8E

posłuchaj muzyki ukraińskiej

https://www.youtube.
com/watch?
v=US1Grn_N-eE

Zrób ćwiczenie "na złotą nutę" ze str. 113
i ze str. 115

