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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 modlitw, 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.) 

 

Przedstaw projekt Kodeksu etycznego ucznia Szkoły Podstawowej nr 26 

(forma tekstowo- graficzna). Zadanie prześlij do 30.04.2020 e-mailem: 

m.bazylko@sp26gdynia.pl 

 

język polski T: Wędrówka z Małym Księciem. 

T: Kartka z pamiętnika. 

T: Konfrontacja dwóch światów. Zadania podane są w załączniku na stronie 

internetowej szkoły. 

język 

angielski 

Grupa K.Kmiecik - informacje i zadania w załączniku na stronie internetowej 

szkoły 

 

Grupa A.Jank - lekcja 6 i 7 w linku 

https://drive.google.com/drive/folders/11QPFasJmlSUGEpzpG8yGamLeWmD

QtzvX?usp=sharing 

Lekcja on-line Teams – pn.9:30 

 

język 

niemiecki 

W ramach powtórzenia tematu Essen- Jedzenie bardzo proszę wykonać zadania 

w zeszycie ćwiczeń od 1-7 str.65-66. Zdjęcie wykonanych ćwiczeń poproszę na 

maila. 

Przesyłam też link do gry powtórzeniowej z tematu jedzenie. Wystarczy 

skopiować i wkleić w wyszukiwarkę. Następnie wpisać swoje imię. Zagrajcie 

proszę, powtórzcie słownictwo. 

https://kahoot.it/challenge/04519471?challenge-id=73b3140f-12db-45c8-8466-

27e864488b1c_1587119489813  

 Bardzo dziękuję osobom, które przesłały mi swoje prace projektowe, do 24 

kwietnia czekam na pozostałe prace, chciałabym wpisać oceny. Prace 

przesyłamy na maila.  M.Banaszak@sp26gdynia.pl  

muzyka  Stanisław Moniuszko- materiały na platformie Teams. W razie problemu 

proszę napisać maila. 

https://drive.google.com/file/d/1X_XZ538yzkIud1MPwbOVZnd6Yf0YZB3f/vi

ew?usp=sharing 

plastyka Proszę obejrzeć poniższe krótkie filmy o sztuce współczesnej i stworzyć 

następnie dowolną instalację pt: ZOSTAŃ W DOMU, proszę zrobić zdjęcie i 

umieścić na Teams lub wysłać mailem. https://vod.tvp.pl/video/ktoredy-po-

sztuke,odc-19-krzysztof-wodiczko,26517270       

https://vod.tvp.pl/video/ktoredy-po-sztuke,odc-71-stanislaw-drozdz,35989221               

https://vod.tvp.pl/video/ktoredy-po-sztuke,odc-94-roman-opalka,45548656                        
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https://vod.tvp.pl/video/ktoredy-po-sztuke,odc-43-jozef-robakowski,30801394              

https://vod.tvp.pl/video/ktoredy-po-sztuke,odc-31-konrad-smolenski,27728007            

https://vod.tvp.pl/video/ktoredy-po-sztuke,odc-23-ai-weiwei,27258628                          

https://vod.tvp.pl/video/ktoredy-po-sztuke,odc-74-andrzej-

wroblewski,38687150          

https://vod.tvp.pl/video/ktoredy-po-sztuke,odc-20-zbigniew-libera,26517334                

https://vod.tvp.pl/video/ktoredy-po-sztuke,odc-9-oskar-dawicki,25064684 

 

historia T: Powstanie styczniowe- przyczyny, przebieg i skutki. 

-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 Temat: Turystyka - przeczytaj temat w podręczniku str. 153-155. Wykonaj w 

zeszycie ćwiczeń zadanie 1, 2, 3 str. 95. 

matematyka 20.04.2020 Temat: Notacja wykładnicza. 
Obejrzyj film:  

https://www.youtube.com/watch?v=lAB0ndg1GMY 

Zapoznaj się z przykładami w podręczniku strona 237 i 238.  

Rozwiąż w zeszycie i zeszycie ćwiczeń. 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 2 str.99,  

Podręcznik zad 1 str. 238 

21.04.2020 Temat: Zapisywanie małych liczb w notacji wykładniczej. 
Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=dRGt236ZBGo 

Zapoznaj się z przykładami w podręczniku strona 240 i 241.  

Rozwiąż w zeszycie i zeszycie ćwiczeń. 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 2 str. 102 

Podręcznik zad 1 str. 242 

23.04.2020 Temat: Pierwiastek arytmetyczny stopnia drugiego i trzeciego. 
Obejrzyj filmy:  

https://www.youtube.com/watch?v=3LGGgktNLzs 

https://www.youtube.com/watch?v=vxlI9nnkejU 

https://www.youtube.com/watch?v=xJboguV5xBs 

Zapoznaj się z przykładami w podręczniku strona 244, 245, 246. 

Rozwiąż w zeszycie  

Podręcznik Zad. 1 i 2 str. 248 

chemia W zeszycie przedmiotowym wykonaj z podręcznika zadania 3 i 4 str. 141 

fizyka Przypomnij sobie z lekcji chemii i przyrody informacje na temat: budowy 

cząsteczkowej ciał stałych, cieczy i gazów oraz informacjami dotyczącymi 

stanów skupienia. W środę na e-lekcji wykorzystamy waszą wiedzę.  
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informatyka Kontynuacja poprzedniego tematu. 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 9 (20.04.20 r. - 22.04.20 r.) 

Klasa 7a  

stacjonarne (w domu): 
- ćwiczenie ogólnorozwojowe przez 15 minut (np. krążenia ramion, bioder, 

całym tułowiem, wymachy nóg, pajacyki, przysiady, brzuszki, pompki itp.)  

- prowadzenie piłki nogą slalomem przez 15 minut (czyli między np. 
butelkami, pluszakami, książkami itp., piłka może być np. nożna, ręczna, 
tenisowa, poduszkowa itp.) 
- uderzenie piłki wew. częścią stopy do bramki przez 15 minut (czyli bramka 
może być ustawiona np. z butelek z wodą, plecaków, krzeseł, itp.) 
na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym oknie, 
itp):  
- ćwiczenia oddechowe 3 serie po 20 oddechów (wdech przez nos i 
przytrzymać 4 sekundy, wydech przez usta) 
- skip A 3 serie po 25 powtórzeń 
- skip C 3 serie po 25 powtórzeń   
 

Zestaw ćwiczeń nr 10 (23-24.04.20 r.)  

Klasa 7a  

stacjonarne (w domu): 
- ćwiczenie rozciągające przez 15 minut (np. mięśnie czworogłowy uda, 

dwugłowy uda, brzuchaty łydki, prosty brzucha, obręczy barkowej, itp.)  

- odbicia sposobem górnym piłki siedząc przez 15 minut (czyli piłka może być 
np. siatkowa, nożna, ręczna, poduszkowa, balon, itp.) 
- odbicia sposobem dolnym piłki klęcząc przez 15 minut  
na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym oknie, 
itp):  
- ćwiczenia regeneracyjne przez 15 min (np. w leżeniu na plecach nogi 
uniesione i wyprostowane na ścianie, rolowanie mięśni na rolce lub piłce) 
- marsz w miejscu przez 15 min 
- leżenie na plecach z wyprostowanymi ramionami i złączonymi nogami a 
następnie leżenie na klatce piersiowej, 3 razy po 2 minuty  
 
pozdrawiam 😉 
Marek Leszczyński 

 

Dziewczęta 😊 

Zadania w załączniku. 

Pozdrawiam Halina Koput 

 

 

doradztwo 

zawodowe 

Wpisz w wyszukiwarkę https://www.google.pl/hasło "Praca" (wpisz swoją 

miejscowość) np .Praca w Gdyni. 

-Przejrzyj losowo wybranych przez Ciebie 10 ofert pracy (wybierz oferty, które 

zostały opublikowane nie wcześniej, niż w marcu bieżącego roku). 

-Wynotuj nazwę ofert (stanowiska), które Cię zainteresowały 

-Z jakich powodów zdecydowałaś/ zdecydowałeś się kliknąć właśnie w te 

ogłoszenia o pracę? 

 

https://www.google.pl/has%C5%82o


Napiszcie na kartce (nie musicie się rozpisywać, wystarczą 1-3 oferty), zróbcie 

zdjęcie :-)) 

Czekam z niecierpliwością ;-))))))  

Pozdrawiam Ewa Róg 

WDŻ Zadanie do wykonania w załączniku - proszę odesłać na adres mailowy do 

30.04 godz. 15 - wykonanie zadania jest podstawą zaliczenia uczestnictwa w 

zajęciach.  

język 

kaszubski 

Filmy, które należy obejrzeć (załącznik) 

 

 


