
5c 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 T: Gdzie diabeł nie może... Poznajemy balladę A. Mickiewicza 

“Pani Twardowska”. 

T: Rozmowa o cudzysłowie. 

T: Relacja z wydarzenia. (zadania podane w załączniku na 

stronie internetowej szkoły) 

język 

angielski 

Informacje i zadania w załączniku na stronie internetowej szkoły 

 

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

Teams 

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

AcCHZP7HQrFk7pKwHGh4w/view?usp=sharing 

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 T: Nowe państwa w Europie. 

-proszę przepisać notatkę (załącznik) 

-ciekawostki, których nie trzeba przepisać (załącznik) 

-filmy, które należy obejrzeć (załącznik) 

 

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. 

https://modlitwawdrodze.pl/modlitewnik/koronka/
https://www.poznajemydrzewaikrzewy.pl/


matematyka 20.04.2020 Temat: Działania na ułamkach zwykłych i 

dziesiętnych. 
Obejrzyj któryś z filmów:  

https://www.youtube.com/watch?v=-kA_OmaLT9U 

https://www.youtube.com/watch?v=k8I6gDSwpxk 

Zapoznaj się z przykładami 

https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/dzialania-na-

ulamkach-zwyklych-i-dziesietnych-na-poziomie-ucznia-klasy-

5,oid,1927 

Zapoznaj się z przykładami w podręczniku strona 171. 

Rozwiąż w zeszycie zadanie. 

Podręcznik zad. 1 a, c, e, f str. 172 

21.04.2020 Temat: Działania na ułamkach zwykłych i 

dziesiętnych – ćwiczenia. 
Rozwiąż w zeszycie zadanie. 

Podręcznik zad. 2 a, c, e, g , i, k str.172 

23.04.2020 Temat: Pojęcie procentu. Procenty a ułamki. 
Obejrzyj filmy:  

https://www.youtube.com/watch?v=Mp_h-O-8URg 

https://www.youtube.com/watch?v=bqB-7YXuFRo 

Zapoznaj się z przykładami 

https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/procenty-

wprowadzenie,oid,1793 

Zapoznaj się z przykładami w podręczniku strona 173 i 174.  

Rozwiąż w zeszycie zadania. 

Podręcznik zad. 1 str. 176 

informatyka Kontynuacja prac z poprzednich tygodni 

wychowanie 

fizyczne 
Zadania w załączniku na stronie szkoły 😊 

Pozdrawiam Halina Koput 
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