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Zadania podstawowe

matematyka

24.03 1.Obejrzyj filmiki o dzieleniu
pisemnym ułamków dziesiętnych przez
liczby naturalne. https://www.youtube.
com/watch?v=-DK8rua2hhA https://www.
youtube.com/watch?v=VykRh-D09yM 2.
Wykonaj dzielenie ułamków dziesiętnych
przez liczby naturalne do uzyskania 5
ananasów https://www.matzoo.
pl/klasa5/dzielenie-ulamkow-dziesietnychprzez-liczbe_32_181 25.03 1.Obejrzyj filmik
o dzieleniu pisemnym ułamków dziesiętnych
https://www.youtube.com/watch?
v=JLtJ04Y9p-Y lub https://www.youtube.
com/watch?v=NmuR91sLyLk 2.Wykonaj w
zeszycie zadanie 1 str.183 26.03 Wykonaj
zadanie 8, 15, 16, 19 strona 184 27.03
Wykonaj zadanie 4, 5, 6, 7strona 186
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tydzień II 23.03-27.03

Po wykonaniu pracy wyślij
screena lub zdjęcie.Pamiętaj o
systematycznej pracy.

matematykaAP.sp363@gmail.com

Agnieszka Prządka

dziennik elektroniczny lub
kasia7363@gmail.com

Katarzyna GawlickaLucima

język niemiecki

karta pracy

https://drive.google.com/open?
id=1nslRY4AFg0ohYPlNzSclUbbyL
2XeRRKM

Wychowanie fizyczne chłopcy

1. wspólnie z rodzicami lub sam pobaw się
w sportową ruletkę przez 15 minut dziennie
( wykonaj conajmniej 5 wylosowanych
ćwiczeń)2. Naucz się zwodu piłkarskiego ze
strony naszego klubu muksg81.futbolowo.pl
(filmik nr.2)

https://wordwall.
net/pl/resource/893767/wychow
anie-fizyczne/wf-online-w-domu%c4%87wiczenia

vulcan lub muksbemowo@o2.pl

Marcin Pyzara

plastyka

W tym tygodniu oczekuję od was zdjęć lub
skanów notatek i pracy plast. z
zastosowaniem odpowiedniej kompozycji.
Proszę napisać jaką kompozycję
zastosowaliście w swojej pracy.

Dla relaksu zobacz filmik ten i
podobne o kompozycji:

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

plastyka363@gmail.com lub
dziennik elektroniczny

Małgorzata
Korowajczuk-Ozga

jęz.polski-wtorek

przeczytać mit o Dedalu i Ikarze wykonać
ćw.3,5,6,12

dla chętnych ćw.9,12

lekcja z latformy epodrecznikipl
nauczyciel przesyła materiał na
maila ucznia

dziennik elektroniczny

Edyta Suska

jęz.polski-środa

epodrecznikipl"Bez przyimka ani rusz"
wykonać ćw.1,2,3,4,5,

jęz.polski-czwartek

Pisownia przyimków i wyrażeń
przyimkowych wykonać ćw.1,2,3,4 str.8082

jęz.polski- piątek

Pisownia przyimków i wyrażeń
przyimkowych wykonać ćw.5,6,8,10 str.8285

lekcja z latformy epodrecznikipl
nauczyciel przesyła materiał na
maila ucznia

platforma WSipnet
proszę o zdjęcia wykonanych
ćwiczeń na adres polski.
207sp363@gmail.com

dla chętnych ćw.9, 11 str 84-85
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jez.polski

czytamy lektury do zeszytu lektur i "W
pustyni i w puszczy"

J. angielski (M. Watts)

Używając wszystkich czasowników
nieregularnych z ubiegłego tygodnia w
zeszycie ułóż krzyżówkę - tak aby
zapamiętać wszystkie formy nieregularne.
(powinno ci to zająć maksymalnie dwie
lekcje). Następnie wykonaj z podręcznika
zadania z past simple zapisz wszystkie
zadania w zeszycie: zad. 1,2,3 str 56 oraz
zad. 4,5,6 str 57. Prześlij zdjęcie zrobionej
krzyżówki na adres e-mail magda.watts.
mw@gmail.com

historia

1. Odwiedź wirualne muzeum w Biskupinie
2. Stwórz właną gazetę - wczesne
średniowiecze

biologia

Prowadź dalej obserwację swojeje rośliny i
rób notatki :)
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dla chętnych -termin do świątwykonaj słownik związków
frazeologicznych pchodzących z
mitologii. Słownik ma mieć formę
książki. Możesz wykorzystać
zeszyt w kratkę. Zaplanuj
odpowiednią okładkę. Hasła ułóż
w kolejności alfabetycznej.
Wyjaśnij znaczenie związku.
Napisz, z jakiegiego mitu
pochodzi, wykonaj ilustracje.
Możesz dodac od siebie
ciekawostkiąnp. na temat
postaci, które pojawiają się w
micie. Pamiętaj o estetyce pracy
i bardzo czytelnym piśmie.

wejdź na platformę quizizz
quizizz.
poprzez link w kolumnie obok i com/join/quiz/5ca60fede05a3d0
wykonaj ćwiczenie utrwalając
01e845806/start?
past simple (graj dotąd aż from=soloLinkShare&referrer=5c dziennik elektroniczny oraz email:
uzyskasz 100% :) )
a5c8f469bab4001ae39f7b
magda.watts.mw@gmail.com
Prześli wykonaną przez siebie
pracę (maksymalnie 2 strony
A4). Nadaj tytuł gazecie, napisz
kilka krótkich artykułów (co Cię
zaciekawiło, co się spodobało)
wklej kilka zdjęć oraz swoją
relację z odwiedzin w wirtualnym
muzemu. Całość ma zachęcać do
przeczytania. Artykuły mają
dotyczyć tematów 19 i 20. Praca
może być wykonana ręcznie i
zrobione scrany. Całość proszę
Obejrzyj film z serii Był sobie wysłać na pocztę do poniedziałku
człowiek - karolingowie https: 30 marca. Pamiętaj o dokładnym
//www.cda.pl/video/281887934
podpisaniu się i podaniu klasy

dziennik elektroniczny historia.
krakowska@gmail.com

Magdalena Watts

Renata Krakowska
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biologia film

https://epodreczniki.pl/a/mchy/D1yVpeKf0

biologia film

https://epodreczniki.pl/a/film/D1Ao2GiyX

biologia zadania

https://learningapps.org/978935

biologia

1. Wejdź na stronę e podręczniki - Mchy obejrzyj filmiki https://epodreczniki.
pl/a/mchy/D1yVpeKf0 2. Obejrzy film
https://epodreczniki.pl/a/film/D1Ao2GiyX
3. Wykonaj zadanie, zrób screen i prześlij
na mail https://learningapps.org/978935

dziennik elektroniczny
biologiasp363@gmail.com

Ewa Olkowska

geografia

Zrobiłeś kartę pracy to prześlij mi na mail:)

biologiasp363@gmail.com

Ewa Olkowska

geografia karta pracy

https://drive.google.com/open?id=1WX7JdyW43dREyMhGhkiPKlpYFXpKEC9j

gografia

https://learningapps.org/1262706

geografia

1. Wykonaj zadanie i zrób screen https:
//learningapps.org/1262706
2.Karta
pracy https://drive.google.com/open?
id=1WX7JdyW43dREyMhGhkiPKlpYFXpKEC9
j
Screen i kartę pracy prześlij na
mail

biologiasp363@gmail.com

Ewa Olkowska

jęz. angielski (A. Grzyb)

1. Wybierz 5 ćwiczeń (także z działu pytania
i przeczenia) na poziomie elementary , na
końcu każdego zadania kliknij sprawdź. 2.
Dodaj do listy czasowników nieregularnych,
których trzeba było nauczyć się na 17.03
kolejne 12 czasowników z listy (xero, które
rozdawałam). Naucz się trzech form.

jęz. angielski (A. Grzyb)

1. Zrób krzyżówkę link - https://www.
englisch-hilfen.
de/en/exercises/irregular_verbs/crossword_
6_7.htm
2. Przeczytaj tekst z podręcznika na str 54,
wypisz i przetłumacz w zeszycie wszystkie
nowe słówka, zrób zad. 1, 2, 3 str 54.

ag.ang.sp363@g.mail.com

Agnieszka Grzyb

jęz. angielski (A. Grzyb)

Zrób zadanie 5 a i b str 55 w zeszycie,
najajdź 10 nowych nazw zawodów w
słowniku i zapisz w zeszycie wraz z
tłumaczeniem (Diki.pl) Utrwal słownictwo
link - https://learningapps.org/4661938 ,
https://learningapps.org/3140800

religia

https://view.genial.
ly/5e788b94a330b30dbe67b880/interactive
-image-faustyna-kowalska

po powrocie ustalimy formę i
datę sprawdzenia na ocenę
słownictwa -zawody

Podręcznik temat nr 49

katechezasp363@gmail.com Katarzyna Kołodziejczuk
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muzyka

przeczytaj temat 21 "Na ludową nutę" z
podręcznika. Zapisz temat w zeszycie.
Wymyśl kilka powiedzonek, które da się
powiedziec w rytmie synkopy, tak aby
pasowały do zapisu na str. 107. Przepisz
ten rytm do zeszytu co najmniej dwa razy,
podpisując swoje powiedzonka pod nutami.
Zrób zdjęcie tej i poprzedniej notatki i wyślij
mi mailem.

Posłuchaj i obejrzyj taniec
tradycyjnego krakowiaka - link
obok. Postaraj sie usłyszeć
liczenie na "dwa" oraz synkopy.
Spróbuj wykonac kilka kroków
tego tańca.

zaśpiewaj piosenkę "krakowiaczek jeden" link obok

można jeszcze nadrobić Kahoot z
poprzedniego tygodnia - podaję https://www.youtube.com/watch?
kod: 0985621 v=dlAFVAKEHro

https://www.youtube.com/watch?
v=syLB2mGSouc

muzyka.sp363@gmail.com

imię i nazwisko
nauczyciela

Karolina Szurek

