
5a Zadania na 20 – 24 kwietnia 2020 r. 

religia/etyka W pierwszą niedzielę, po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego przypada 

Niedziela Miłosierdzia Bożego. W tym roku - 19.04.2020r. Wspominamy wtedy 

św. Siostrę Faustynę Kowalską, której Pan Jezus podyktował modlitwę, 

nazywaną koronką do Bożego Miłosierdzia.  

Poproś kogoś dorosłego, aby nauczył Cię tej formy modlitwy, lub skorzystaj z 

instrukcji na stronie: https://modlitwawdrodze.pl/modlitewnik/koronka/ 

Potrzebny Ci będzie różaniec.  

Przynajmniej raz odmów koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

(do 30.04.2020r.) 

 

język polski 20.04-poniedziałek; lekcja online 11.00-11.30;  

T: Na jawie czy we śnie? - pierwsze spotkanie z Alicją. Kilka słów o autorze, 

narrator, narracja, świat przedstawiony. 

22.04-środa; materiały zamieszczone na platformie Teams w zakładce 

notatki z zajęć;  
T: W oparach wyobraźni i fantazji- niezwykłe postacie, przedmioty, wydarzenia.  

23.04-czwartek; lekcja online 10.00-10.30; 

T: Świat absurdów i komizmu. 

 

język 

angielski 

21.04 -wtorek lekcja online Teams, 8.00-8.30; 

T: Nazwy miejsc w mieście. Przyimki miejsca. 

22.04. - środa lekcja online Teams, 8.00-8.30. 

T: Czasownik “to be” w czasie Past Simple. 

język 

francuski 

Grupa K. Styp - Rekowskiej 

Zad dom. Vab j.francuski 20-24.04.2020 

W załączniku przesyłam Wam kartę pracy z nazwami ubrań po francusku. Na 

dole są one wypisane. Podpiszcie każdy rysunek odpowiednim słowem -

pamiętajcie o rodzajniku i przetłumaczcie. Pracę możecie wydrukować lub 

przerysować do zeszytu.  

Prześlijcie zadania na adres  

k.styp-rekowska@sp26gdynia.pl  

Do utrwalenia slownictwa obejrzyjcie ten filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=g39rspXoU0s 

Pozdrawiam K.Styp-Rekowska 

 

Grupa A. Lenkiewicz 

Lekcja na Teams w dniu 20.04 o godz. 8:00 
Dokończymy na lekcji dialog z podręcznika ze strony 44. Następnie do 

wykonania będą zadania 4 i 5 z ćwiczeń ze strony 38 oraz zad. 1 ze str. 36. 

Ponadto do ściągnięcia plik z nazwami ubrań i ćwiczeniem polegającym na 

połączeniu nazwy i obrazka (proszę wesprzeć się słownikiem w razie trudności) 

 

Grupa A.Wysokińskiej 

Pracę domową rozsyła wychowawca klasy 

 

muzyka Instrumenty strunowe: materiały i test (łatwy) na platformie Teams 

https://drive.google.com/file/d/1rY_-n4eTc7-

AcCHZP7HQrFk7pKwHGh4w/view?usp=sharing 

https://modlitwawdrodze.pl/modlitewnik/koronka/
mailto:k.styp-rekowska@sp26gdynia.pl


plastyka Narysuj sportowca w ruchu – kompozycja dynamiczna, format A4, technika 

dowolna, pamiętaj, aby postać była dosyć duża. 

 

technika Narysuj w zeszycie piramidę zdrowego żywienia, przypominij sobie zasady 

zdrowego żywienia i zrób zdrowe, kolorowe kanapki dla najbliższych, zrób 

zdjęcie i opublikuj w Teams. 

historia LEKCJA ON-LINE 

T: Powtórzenie wiadomości z działu: „Początki średniowiecza”. 

Środa 22.04.2020r, godz. 13.00 – 13.30 Microsoft Teams, proszę zabrać telefony 

komórkowe. 

biologia Temat: Różnorodność naszych drzew i krzewów. 

Zapraszam Was na “wirtualną wycieczkę”, aby poćwiczyć umiejętność 

rozpoznawania gatunków drzew i krzewów występujących w naszym naturalnym 

otoczeniu. Wejdź na stronę    https://www.poznajemydrzewaikrzewy.pl/ 

Poznaj/przypomnij sobie rodzime gatunki drzew i krzewów. Sprawdź nabytą 

wiedze i umiejętności wykonując testy; czekają Cię 3 poziomy treningu 

botanicznego. Nie stresuj się 😊, to tylko gra i trening badacza przyrody. O 

wynikach i wrażeniach porozmawiamy podczas e-lekcji na Teamsie.  

 

geografia Powtórzenie wiadomości o lądach i oceanach. Wykonaj zadania 1,2,3 str. 99 i 4 

na str. 100 z podręcznika. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.  

matematyka Tematy w załączniku  

informatyka Kontynuacja prac z poprzednich tygodni 

wychowanie 

fizyczne 
Chłopcy 5a😊 

Doskonalimy siatkarskie umiejętności techniczne -ćwiczenia z piłką. 

Kształtujemy ogólną sprawność fizyczną z piłką. 

1.Obejrzyj materiał filmowy 

2.Spróbuj wykonać każde ćwiczenie próbnie 

3.Pamiętaj o wykonaniu rozgrzewki ogólnej (stacjonarnej) przed przystąpieniem 

do treningu 

4.Pamiętaj o ostrożności w posługiwaniu się piłką by nie narobić szkód w 

mieszkaniu;-)) 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=wf+w+domu+lekcja+4+%C4%87wiczenia+siatkarski 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY&feature=emb_title 

 

Pozdrawiam Ewa Róg😉 

 

Dziewczęta 😊 

Zadania w załączniku  

Pozdrawiam Halina Koput 

 

język 

kaszubski 

Filmy, które należy obejrzeć (załącznik) 
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