
5a Zadania na 23 – 27.03.2020 r. 

religia/etyka 1. W dniu 25. marca przypada uroczystość Zwiastowania 

Pańskiego. Korzystając z zasobów Internetu wyszukaj informacji 

i w zeszycie odpowiedz krótko na pytania: Jakie wydarzenie 

upamiętnia ta uroczystość? Co to jest duchowa adopcja dziecka 

poczętego? 

2. Jeśli posiadasz w domu Pismo św. przeczytaj dowolny 

fragment z Nowego Testamentu i przez chwilę się nad nim 

zastanów. 

język polski PONIEDZIAŁEK 

Zrób zdjęcie z książką/ książkami (nie musisz być na nim 

widoczny/ widoczna) i wymyśl hasło, które zachęcać będzie do 

ich czytania. To pewnego rodzaju reklama, promocja 

czytelnictwa. Prześlij je na adres m.marczuk@sp26gdynia.pl do 

wtorku 24.03 do godz. 12.00. 

ŚRODA - Fonetyka- nagranie głosowe i zadania w Google 

Classroom. Kod do zajęć podany zostanie we wtorek. 

CZWARTEK - Spółgłoski miękkie i twarde- nagranie głosowe 

i zadania w Google Classroom. Kod do zajęć podany zostanie w 

czwartek rano. 

 

PIĄTEK - Sylaba- nagranie głosowe i zadania w Google 

Classroom. Kod do zajęć podany zostanie w piątek rano. 

 

język 

angielski 

Platforma edukacyjna myenglishlab.com, Office 365 

Dla osób, które nie mają możliwości korzystania z Internetu 

bardzo proszę napisać w zeszycie dialog – Talking on the phone  

podręcznik str. 44 

język 

francuski 

(Grupa K.Styp-Rekowska) 

Zeszyt ćwiczeń: zad.2 str.32 Uzupełnij piosenkę Docteur 

docteur! 

(Grupa A. Lenkiewicz)  

 Ćwiczenia interaktywne przygotowane wg przerobionego 

materiału + strona 32 w ćwiczeniach 

https://quizlet.com/join/Ec6CmpJMc 

(Grupa A. Wysokińskiej) 

Podręcznik: 1a i b/strona 34, 2a i b/strona 34  

(Uwaga: żeby wykonać zadanie 1b należy przeanalizować 1a, 

podobnie z zadaniem 2) 

muzyka Kontynuacja z poprzedniego tygodnia. 

plastyka Kompozycja rytmiczna - element lub układ elementów się 

powtarzają-do wyboru: "Kwiaty wiosenne" lub "Projekt 

tkaniny": wycinanki lub malarstwo, A4 (kontynuacja). 

technika Ćwiczymy pismo techniczne - zaprojektuj swoją wizytówkę z 

użyciem pisma technicznego (wystarczy imię i nazwisko oraz 

pełna nazwa szkoły) -A4, ołówek (kontynuacja). 

 

mailto:m.marczuk@sp26gdynia.pl
https://quizlet.com/join/Ec6CmpJMc


historia Temat: Bizancjum w czasach świetności. 

Proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego (załącznik) 

Ciekawostki, których nie trzeba przepisać (załącznik) 

Filmy, które należy obejrzeć (linki w załączniku) 

biologia Na kartce (oznaczona Załącznik nr 1 do plakatu) zapisz 

poniższe pytania i udziel pisemnej odpowiedzi :  

1. Wymień różnice między systemem palowym a systemem 

wiązkowym korzenia.  Narysuj te korzenie i podaj po 2 

przykłady gatunków roślin, które mają takie korzenie. 

2. Wyjaśnij, dlaczego marchew, bluszcz, kukurydza i 

jemioła wykształcają nietypowe korzenie. (Każdy 

powyższy gatunek opisz wykazując związek budowy z 

funkcją).  

3. Wyjaśnij, dlaczego drzewa, na których rośnie jemioła, 

mogą usychać? 

UWAGA: NA PLAKACIE MAJĄ BYĆ OPISANE 

ELEMENTY I FUNKCJE ORGANÓW (podałam szczegóły i 

strony z podręcznika: korzeń – strefy i ich rola …....) 

geografia Opisz w zeszycie trasę wyprawy Ferdynanda Magellana. 

Skorzystaj z podręcznika, temat: Pierwsze podróże geograficzne 

(str. 91-97) lub z innego dostępnego źródła informacji np. 

Internetu. Prace ocenię na najbliższej lekcji po powrocie do 

szkoły. 

matematyka Zadania w załączniku  

Kartę pracy można wydrukować i na niej pracować. Jeśli ktoś 

nie ma możliwości wydruku, proszę wtedy o rozwiązanie zadań 

w zeszycie.  

Wszystkie zadania sprawdzimy i omówimy jak już wrócimy do 

szkoły.   

informatyka Proszę ćwiczyć programowanie w scratch –u 

https://www.youtube.com/watch?v=IFR7iqokDew 

wychowanie 

fizyczne 
 Dziewczęta - ćwiczenia w załączniku 😊 

 Chłopcy - ćwiczenia stacjonarne: 

- ćwiczenia rozciągające (siad prosty - 4 razy po 10 sekund skłon 

do kolan) 

- siad rozkroczny 5 razy po 10 sekund skłon do prawej i lewej 

nogi na przemian 

- skłon w przód o nogach prostych 3 razy po 10 sekund 

na zewnątrz: 

- 2 razy bieg ciągły w terenie przez 10 min, 

- 2 razy marsz przez 10 min. 

 


