
5a Zadania na 30.03. – 03.04.2020 r. 

religia/etyka 1. Pieśń "Święty Boże" jest pieśnią błagalną, śpiewaną w wyjątkowych 

sytuacjach. Odsłuchaj pieśni: 

https://www.youtube.com/watch?v=tB9PPKqyAmU  

zapisz słowa Pieśni i prześlij mailem na adres: b.olejnik@sp26gdynia.pl. 

2. Pomódl się do Pana Boga o ustanie pandemii koronawirus. 

(praca do wykonania na 10.04.2020r.) 

język polski 1. Poniedziałek lekcja online; Microsft Teams; godz.11-11.30 

Omówienie zagadnień z fonetyki z poprzedniego tygodnia. 

Wyjaśnienia i pytania. 

2. Środa Spółgłoski miękkie i twarde; platfroma Teams i materiały 

tam zamieszczone.  

3. Czwartek lekcja online; Microsoft Teams; godz. 10-10.30 

Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne+ materiały na platformie 

język 

angielski 

Lekcje będą się odbywały przy pomocy platformy Teams Microsoft Office 

365 oraz platformy edukacyjnej My English Lab 

język 

francuski 

Grupa p. Wysokińskiej 

Wykonaj drzewo genealogiczne swojej rodziny (według podręcznika str.34 

oraz tego, co robiliśmy na lekcji).  

Użyj czystej białej kartki, mazaków/kredek/kolorowego 

bloku/farb/wycinanek z gazet (do wyboru).  

Podpisz członków rodziny imieniem i funkcją – po francusku, np. père.  

Wszystkie prace zostaną ocenione, więc warto się postarać. 

 

Grupa p.Styp-Rekowskiej 

Wypełnij załączoną kartę pracy dotyczącą odmiany czasowników 

regularnych-utrwalenie i odeślij na mój adres do 2.04.2020: k.styp-

rekowska@sp26gdynia.pl   Pozdrawiam:) 

 

Grupa p. Adeli 

Brak nowego zadania na ten tydzień, nadal czekam na informację zwrotną 

na temat wykonanych zadań z zeszłego tygodnia. Przypominam o aplikacji 

quizlet : https://quizlet.com/class/14089729/ . 

Zalecam na ten tydzień powtórzenie słownictwa z części ciała poprzez 

słuchanie piosenki z linka: 

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

 

muzyka Słuchając fragmentu utworu naszkicuj (mały rysunek) swoje wyobrażenia 

ołówkiem w zeszycie lub na kartce J 

(wyślij zdjęcie swojego rysunku do 7 kwietnia) Link do utworu: 

https://drive.google.com/file/d/1eJgMI1VNM_Dgwoh81ofNeIzztMdVG33-

/view?usp=sharing 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania napisz: 

lekcjezdomu@gmail.com lub za pomocą platformy Teams (aplikację 

możesz również pobrać na telefon lub tablet) 
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plastyka Zrób pisankę według swojego pomysłu, zrób zdjęcie. 

(praca do wykonania na 10.04.2020r.) 

technika Zrób wielkanocne ozdoby okna z kolorowego papieru, np:  

https://pl.pinterest.com/pin/27162403976949582/ 

zrób zdjęcie 

(praca do wykonania na 10.04.2020r.) 

historia T: Arabowie i początki islamu. 

-przepisać notatkę do zeszytu - załącznik 

-ciekawostki, których nie trzeba przepisać - załącznik 

-filmy, które warto obejrzeć - załącznik 

biologia Na kartce (oznaczona Załącznik nr 2 do plakatu)  zapisz poniższe pytanie 

i udziel pisemnej odpowiedzi :  

Wymień przekształcenia łodyg, które umożliwiają roślinie:  

a. Rozmnażanie wegetatywne: ….. 

b. Przetrwanie zimy: …. 

c. Przytwierdzenie pędu do podpór: …. 

(przekształcenia mogą się powtarzać;  

źródło podręcznik str. 105-106) 

 Zdjęcia: plakatu oraz załączników nr 1 i nr 2 proszę przesłać w załączniku 

na maila: m.bazylko@sp26gdynia.pl do końca tygodnia 

geografia Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1 i 2 strona 55. Potrzebne informacje 

znajdziesz w podręczniku na stronach 91-97, temat “Pierwsze podróże 

geograficzne”. 

matematyka Temat w załączniku  

informatyka Proszę ćwiczyć programowanie ze Scratch-em 

wychowanie 

fizyczne 
Ćwiczenia w załączniku -dziewczęta 😊 

 

ĆWICZENIA DLA CHŁOPCÓW 

Witajcie Kochani!!!!😊Poniżej przesyłam link z ćwiczeniami, pomiędzy 

pracą wykonywaną przed komputerem. Słuchajcie komentarza i 

wykonajcie tę serię 3x. 

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

Te ćwiczenia wykonujecie codziennie od poniedziałku do piątku (od 30.03-

03.04.2020). 

Po “turbo rozgrzewce” wykonujecie ćwiczenia rozciągające. 

https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw 

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie Ewa Róg😊 

 

język 

kaszubski 

W załączniku filmy, które należy obejrzeć. 
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