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język niemiecki, 
Katarzyna-Gawlicka-
Lucima, 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

https://view.genial.
ly/5e77e03e6d276f0db7785a1b/

presentation-kl5-corka-jaira?
fbclid=IwAR1ZpPWUZhj-hJ7ZW-

jIborkxwIvtBuX8Kvw9Gb4j7VRko
HkUf1t4c2f9ms

Możecie pobrać ćwiczenia do tematu i mi 
przesłać

https://drive.google.com/file/d/1-
mftpNjzfj_u8ncYDNDSSLDMd7zGrb

xh/view?usp=sharing 

https://www.dzwonek.pl/Klett
https://view.genial.ly/5e77e03e6d276f0db7785a1b/presentation-kl5-corka-jaira?fbclid=IwAR1ZpPWUZhj-hJ7ZW-jIborkxwIvtBuX8Kvw9Gb4j7VRkoHkUf1t4c2f9ms
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https://view.genial.ly/5e77e03e6d276f0db7785a1b/presentation-kl5-corka-jaira?fbclid=IwAR1ZpPWUZhj-hJ7ZW-jIborkxwIvtBuX8Kvw9Gb4j7VRkoHkUf1t4c2f9ms
https://view.genial.ly/5e77e03e6d276f0db7785a1b/presentation-kl5-corka-jaira?fbclid=IwAR1ZpPWUZhj-hJ7ZW-jIborkxwIvtBuX8Kvw9Gb4j7VRkoHkUf1t4c2f9ms
https://view.genial.ly/5e77e03e6d276f0db7785a1b/presentation-kl5-corka-jaira?fbclid=IwAR1ZpPWUZhj-hJ7ZW-jIborkxwIvtBuX8Kvw9Gb4j7VRkoHkUf1t4c2f9ms
https://view.genial.ly/5e77e03e6d276f0db7785a1b/presentation-kl5-corka-jaira?fbclid=IwAR1ZpPWUZhj-hJ7ZW-jIborkxwIvtBuX8Kvw9Gb4j7VRkoHkUf1t4c2f9ms
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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 

https://www.youtube.
com/watch?

v=kr5iZEBMQJ8

Jeśli dodatkowo zrobisz stroik, 
pisanki czy palmę samodzielnie - 

pochwal się swoim dziełem. 

jęz.polski- wtorek -
sprawozdanie z całego 
tygodnia  przesyłamy na 
kontakt polski.
207sp363@gmail.com, 
zapytania,wątpliwości na 
: dzienik elektroniczny 

podręcznik WSiP:przeczywaj tekst 
"Spacerkiem przez wieki, z wizytą u 
Piasta", zapisz do zeszytu definiję 
słowa podanie",wformie notatki 
graficznej zapisz jak najwięcej 
informacji o bohaterach podania,w 
pliku WORD zredaguj plan wydarzeń
( ramowy) i prześlij do nauczyciela-
sprawozdanie z całego tygodnia 
(zdjęcia z wykonanych prac, w tym 
dodatkowych leaningaas,pliki 
WORD) przesyłamy na kontakt 
polski.207sp363@gmail.com

https://learningapps.
org/view5219654

jęz.polski -środa 
konsultacje z 
nauczycielem platforma 
WSiPnet od8.00 do 9.00

tekst "Spacerkiem przez wieki...",w 
pliku WORD zredaguj polecenie 9i 
10 ( wyślij do nauczyciela)

https://learningapps.
org/view5225181

https://www.youtube.com/watch?v=kr5iZEBMQJ8
https://www.youtube.com/watch?v=kr5iZEBMQJ8
https://www.youtube.com/watch?v=kr5iZEBMQJ8
https://learningapps.org/view5219654
https://learningapps.org/view5219654
https://learningapps.org/view5225181
https://learningapps.org/view5225181
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jęz.polski- czwartek

opracuj obrazkową wersję historii 
Piasta w formie książeczki dla 
młodszych dzieci. Wybierz 
najważniejsze wydarzenie i je 
zilustruj( mogą być ludziki 
patyczaki), nie zapomnij 
zaprojektować okładki, pamiętaj o 
estetyce wykonania, termin- do 
poniedziałku 6.04

jęz.polski- piątek

podręcznik WSiP:przeczywaj tekst 
"Gołębie wszystkich placów...",do 
zeszytu zapisz definicję słowa 
"legenda",wysłuchaj w Polskim 
Radio  Program 1 o godz.12.00 
hejnału z Wieży Mariackiej, zapisz w 
zeszycie, na pamiątkę jakiego 
wydarzenia jest on grany,które 
elementy hejnału przypominają 
o tym wydarzeniu,  w kilku zdaniach 
opisz to wydarzenie

WF dziewczyny,Anna 
Mróz, 
annammmroz@gmail.
com

Temat: Kształtujemy siłę mięśni 
całęg ciała- trening 
ogólnorozwojowy. Proszę, aby w 
ramach lekcji wfu, wstać trochę od 
biurka i wykonać, krótki trening 30 
min, zamieszczony w linku obok. 
Powodzenia!!!

https://www.youtube.
com/watch?

v=85ZE3meQlno

Wysłuchaj krótkiego wykładu na 
temat odżywiania i suplementacji, 

temat: sól i sód.

https://www.youtube.
com/watch?v=3xN_IAxhTeY

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.

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

105754280801610/

historia Renata 
Krakowska historia.
krakowska@gmil.com

1. wykonaj powtórzenie z podręcznia 
s. 118 i odpowiedzi prześlij mailem 
do piątku. 2. Przeczytaj rozdział 21 
(Średniowieczna wieś) i wykonaj 
cwiczenia s. 56-57.

zajrzyj do e-podręcznika 
średniowieczna wieś

https://epodreczniki.
pl/a/wies-w-

sredniowieczu/DVWMBC7sM

https://www.youtube.com/watch?v=85ZE3meQlno
https://www.youtube.com/watch?v=85ZE3meQlno
https://www.youtube.com/watch?v=85ZE3meQlno
https://www.youtube.com/watch?v=3xN_IAxhTeY
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https://www.facebook.com/MUKS-G-81-Bemowo-105754280801610/
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https://epodreczniki.pl/a/wies-w-sredniowieczu/DVWMBC7sM
https://epodreczniki.pl/a/wies-w-sredniowieczu/DVWMBC7sM
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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 do hasła  
PAPROTNIKI. Zrób screen i prześlij 
do mnie do poniedziałku 6.04.

biologia Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.
com 

W czasach gdzie higiena jest 
najważniejsz  proponuję 

wykonanie mydła,przepis obok, 
pochwal się czy się udało 

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

tWXXUJ0_0w_BxqY2J2wEc1s
wP2

geografia  Ewa 
Olkowska 
biologiasp363@gmail.
com

Czekam kochani na zaległe prace do 
dnia 31.03

https://drive.google.com/open?id=1abQRG-tWXXUJ0_0w_BxqY2J2wEc1swP2
https://drive.google.com/open?id=1abQRG-tWXXUJ0_0w_BxqY2J2wEc1swP2
https://drive.google.com/open?id=1abQRG-tWXXUJ0_0w_BxqY2J2wEc1swP2
https://drive.google.com/open?id=1abQRG-tWXXUJ0_0w_BxqY2J2wEc1swP2
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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

język angielski 
Agnieszka Grzyb, ag.
ang.sp363@gmail.com, 
dziennik elektroniczny,  
Zoom 06.04 pon godz.
11:30-12:00 - 
konsultacje 

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

https://kahoot.
it/challenge/012304?

challenge-id=b678e56c-
e7c9-4453-8b4d-

43ef8bca7fdb_1585573938
807

1) posłuchaj nagrania do tekstu w 
zad 1 str. 62/podr. (nagranie 44, 
link audio obok) 2) przeczytaj tekst i 
zrób w zeszycie zadanie 1, 2, 3 - (w 
zad 3 odpowiedz na pytania pełnymi 
zdaniami) str. 62/podr., 3) przepisz 
słówka z ramki pod tekstem do 
zeszytu, dodaj do tej listy inne 
wyrazy z tekstu, których nie znasz, 
sprawdź też i zapisz ich polskie 
znaczenie np. na Diki.pl, 4) prześlij 
zdjęcie wykonanych zadań.

https://vipclub.egis.com.
pl/pl/szkolapodstawowa/fla

sh/flash_klasa_5_student_s
_book_audio_files

1) wejdź w link obok i zaloguj się na 
quizlet, ćwicz słownictwo, 2) zrób w 
zeszycie zadania: 2 str. 60 oraz 3 i 5 
str. 61/podr. 3) wyślij zdjęcie zadań 

https://quizlet.
com/pl/485216246/module

-4-f-flash-cards/

https://kahoot.it/challenge/012304?challenge-id=b678e56c-e7c9-4453-8b4d-43ef8bca7fdb_1585573938807
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https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_5_student_s_book_audio_files
https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_5_student_s_book_audio_files
https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_5_student_s_book_audio_files
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muzyka

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 
notatki prześlij mi mailem.

https://www.youtube.
com/watch?v=9JP39ZqN-Gs

spróbuj zatańczyć tak jak dzici na 
filmiku

Karolina Szurek muzyka.
sp363@gmail.com

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 
.............. .  

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

https://www.youtube.com/watch?
v=SuMxWlVYP2o&t=78s

konsultacje na skype: 
czwartek 11-12:30 (jestem 
jako muzyka.gim81@gmail.
com)

Z Czech pochodzi taniec, który stał się 
popularny w wielu innych krajach - 
.................. .

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

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

Natomiast dla ............. muzyki ludowej 
typowe są dumki. Są to pieśni śpiewane 
przy akompaniamencie .................. lub 
....................... a ich melodie mają 
..................... brzmienie.

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

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

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. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=9JP39ZqN-Gs
https://www.youtube.com/watch?v=9JP39ZqN-Gs
https://www.youtube.com/watch?v=8ucxC-1ToEA
https://www.youtube.com/watch?v=8ucxC-1ToEA
https://www.youtube.com/watch?v=SuMxWlVYP2o&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=SuMxWlVYP2o&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=dONXZBrje2w
https://www.youtube.com/watch?v=dONXZBrje2w
https://www.youtube.com/watch?v=iizWLueLK8E
https://www.youtube.com/watch?v=iizWLueLK8E
https://www.youtube.com/watch?v=PXROB8rQwVo
https://www.youtube.com/watch?v=PXROB8rQwVo
https://www.youtube.com/watch?v=US1Grn_N-eE
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j. angielski, Magdalena 
Watts, e-mail: magda.
watts.mw@gmail.com, 
dziennik elektroniczny, 
w piątek 3 kwietnia o 
godz. 11.00 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)

W tym tygodniu pracujemy w 
Activity Book. Zrób ćwiczenia 
1,2,3,4 ze str 23 i prześlij mi zdjęcie 
wykonanych zadań na adres email.

J. angielski, Magdalena 
Watts, e-mail: magda.
watts.mw@gmail.com, 
dziennik elektroniczny, 
w piątek 3 kwietnia o 
godz. 11.00 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)

Wejdź w link podany obok i zrób 
kahoota. Graj podając swoje imię i 
pierwsze litery nazwiska oraz klasę. 
Pozwoli mi to ocenić Twoją pracę :)

https://kahoot.
it/challenge/054658?

challenge-id=5b22bf26-
cebe-4f26-94cf-

43f930bca94a_158558333
6621

https://kahoot.it/challenge/054658?challenge-id=5b22bf26-cebe-4f26-94cf-43f930bca94a_1585583336621
https://kahoot.it/challenge/054658?challenge-id=5b22bf26-cebe-4f26-94cf-43f930bca94a_1585583336621
https://kahoot.it/challenge/054658?challenge-id=5b22bf26-cebe-4f26-94cf-43f930bca94a_1585583336621
https://kahoot.it/challenge/054658?challenge-id=5b22bf26-cebe-4f26-94cf-43f930bca94a_1585583336621
https://kahoot.it/challenge/054658?challenge-id=5b22bf26-cebe-4f26-94cf-43f930bca94a_1585583336621
https://kahoot.it/challenge/054658?challenge-id=5b22bf26-cebe-4f26-94cf-43f930bca94a_1585583336621
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rozszerzonych

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 
projektem z dwóch przedmiotów - 
techniki i informatyki

http://www.kopernik.org.
pl/kopernikwdomu/kurs-
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

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

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
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