
5c 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 koronawirusa. 

(praca do wykonania na 10.04.2020r.) 

język polski T: A to legenda właśnie 

T: Kontynuacja tematu 

T: Pisownia wyrazów z “h” i “ ch” 

Polecenia umieściłam w przesłanym pliku. 

Mam nadzieję, że zalogowaliście się na Office 365 i weszliście na Teams. 

Jeśli się uda, spotkamy się we wtorek o godz.10:00. Do usłyszenia! 

język 

angielski 

Grupa K.Kmiecik - wytłumaczenie zagadnień i zadania w załączniku  na 

stronie internetowej  szkoły - nauczanie zdalne 

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) 

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: Bizancjum w czasach świetności. 

-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. Rozmnazanie 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 Jakie rejony świata opłynął i odkrył James Cook? Skorzystaj z podręcznika 

str. 96-97. Odpowiedź zapisz w zeszycie i prześlij do końca tygodnia na 

mail: b.trebicka@sp26gdynia.pl Proszę również o przesłanie pracy, która 

była zadana w zeszłym tygodniu (dotyczyła wyprawy Ferdynanda 

Magellana). 
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matematyka 30.03.2020 Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych. 
Obejrzyj jeden z filmów:  

https://pistacja.tv/film/mat00188-mnozenie-pisemne-liczb-

dziesietnych?playlist=299   

https://www.youtube.com/watch?v=bxQEflT7cFY         

https://www.youtube.com/watch?v=qwQQVcv4zQ8 

Zapoznaj się z przykładami w podręczniku strona 162.  

Rozwiąż w zeszycie zadania. 

Podręcznik zad. 1 a,c,e,g str. 162 i zad. 2 a,c,d str. 163 

  

31.03.2020 Temat: Ćwiczenia w mnożeniu ułamków dziesiętnych. 
Rozwiąż w zeszycie zadania. 

Podręcznik zad. 3 i 7 a str. 163 

 

2.04.2020 Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby 

naturalne. 
Obejrzyj jeden z filmów:   

https://www.youtube.com/watch?v=-DK8rua2hhA  

https://www.youtube.com/watch?v=IAC3nPS5Xo8    

Zapoznaj się z przykładami w podręczniku strona 164 i 165. 

Rozwiąż w zeszycie zadanie.  

Podręcznik zad. 2 a, c, e, g str. 165 

informatyka Proszę ćwiczyć programowanie ze Scratch-em 

wychowanie 

fizyczne 
Ćwiczenia w załączniku 😊 
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