
5b Zadania na 06.04. – 08.04.2020 r. 

i 15.04 – 17.04.2020 r.  

Przerwa świąteczna 09.04 – 14.04.2020 r. 

religia/etyk

a 

Drogie Dzieci, 
znajdźcie w Piśmie Świętym fragment Mt 28, 1-10. Jeśli nie macie Pisma św. 

w domu, skorzystajcie z wersji elektronicznej https://biblia.deon.pl/. W 

zeszycie lub na kartce zapiszcie:  

1. O czym opowiadała to historia? 

2. Zapiszcie zwrotkę i refren pieśni o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa 

(najlepiej waszej ulubionej) 

Proszę o przesłanie zdjęcia pracy na adres: b.olejnik@sp26gdynia.pl do 

19.04.2020r. 

język polski Tematy i zadania w załączniku. 

język 

angielski 

https://drive.google.com/drive/folders/1JODgiDcmBYW_2zfLWGCFKwjIb0

p-keF8?usp=sharing 

Lekcja on-line Teams czwartek 10:00 (pierwsze zajęcia 02.04.) 

język 

francuski 

Grupa K.Styp-Rekowska  

Zadanie domowe w załączniku  

(rozumienie tekstu 1 str.44 podr, odp. Na pytania z zad. 1 i 2 pod tekstem) 

 

Grupa A. Lenkiewicz 

06.04 o godz. 8 lekcja online za pośrednictwem Teams, na jej podstawie 

wykonanie zadań ze strony 44 w podręczniku oraz ze strony 36 w zeszycie 

ćwiczeń 

 

Grupa A. Wysokińskiej 
Kochani! Czekam na zdjęcie drzewa genealogicznego, kto jeszcze nie wysłał 

to proszę szybko wysłać pracę na adres: a.wysokinska@sp26gdynia.pl 

Poza tym proszę o przepisanie do zeszytu słówek dot. części ciała z 

podręcznika str.41 (ramka na dole strony po lewej “Le corps”) i 

przetłumaczenie ich (praca ze słownikiem/tłumaczem) 

 

muzyka Witam wszystkich. Bardzo dziękuję za przesłane wasze prace. Ci którzy 

jeszcze tego nie zrobili mają na to jeszcze kilka dni. 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.) - kontynuacja. 

technika Zrób ozdoby okna z kolorowego papieru, np:  

https://pl.pinterest.com/pin/27162403976949582/ zrób zdjęcie (praca do 

wykonania na 10.04.2020r.) - kontynuacja. 

historia T: Nowe państwa w Europie 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego, (załącznik) 

- ciekawostki, których nie trzeba przepisać😊załącznik 
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-filmy, który należy zobaczyć (załącznik) 

biologia Na kartce (oznaczona Załącznik nr 3 do plakatu)  zapisz poniższe pytanie i 

udziel pisemnej odpowiedzi :  

1. Podaj po 2 przykłady roślin, które mają: 

a) liście pojedyncze: ……. 

b) liście złożone:  …. 

Narysuj te liście. 

2. Wymień przekształcenia liści, które umożliwiają roślinom:  

a) przytwierdzanie pędu do podpór: … 

b) chwytanie i trawienie owadów: … 

c) zmniejszenie utraty wody: … 

d) przetrwanie zimy: … 

e) ochronę przed roślinożercami: … 

Podaj przykłady roślin, które mają takie przekształcenia (modyfikacje). 

Lekcja online na TEAMS 16 kwietnia (czwartek) godz. 12.00 

 

geografia Polscy podróżnicy i odkrywcy - Paweł Edmund Strzelecki. Przeczytaj tekst 

str. 57 w zeszycie ćwiczeń i wykonaj ćwiczenie 5 i 6 na tej samej stronie 

zeszytu ćwiczeń. 

matematyk

a 

06.04 LEKCJA ONLINE MT GODZ.: 9:00-10:00 

Podręcznik 3-7 oraz super zagadka str. 156. 

 

Praca domowa; Podręcznik 86,87 str. 255 

 

08.04 LEKCJA ONLINE MT GODZ.: 9:00-10:00 

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000. 

Cel: poznam algorytm dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000… 

Będę umiał: 

• dzielić ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000..., 

• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia ułamków 

dziesiętnych przez 10, 100, 1000..., 

• stosować przy zamianie jednostek dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 

100, 1000. 

Podręcznik zad.  1,2 str. 157. 

 

15.04 LEKCJA ONLINE MT GODZ.: 9:00-09:45 

Podręcznik 3-8 oraz super zagadka str. 158. 

  

Praca domowa; Podręcznik 88 str. 255 

 

17.04 LEKCJA ONLINE MT GODZ.: 10:00-10:45 

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne. 
Cel: poznam algorytm mnożenia ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne. 

 Będę umiał: 

• pamięciowo i pisemnie mnożyć ułamki dziesiętne przez liczby naturalne, 

• powiększać ułamki dziesiętne n razy, 

• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia ułamków 

dziesiętnych przez liczby naturalne. 

Podręcznik zad.1-4 str. 160. 

 



informatyk

a 

Proszę zrobić prezentację, są do do wyboru dwie prezentacje (można zrobić 

obydwie): 

a) Święta Wielkanocne – obrzędy, życzenia świąteczne 

B) Przyszła wiosna 

 

wychowanie 

fizyczne 
Dziewczęta 😊 ćwiczenia w załączniku 

 

Chłopcy😊 

😊Teraz coś o Igrzyskach Olimpijskich. Prześlę Wam dwa linki. Obejrzyjcie, 

posłuchajcie.....pózniej sprawdzę co pamiętacie😉 

https://slideplayer.pl/slide/406986/ 

https://www.youtube.com/watch?v=e2_SZDUCEP8 

Oczywiście trochę tańców😉 na pewno dobrze znacie😉 

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

d&q=czekolada+taniec+youtube 

Mięśnie brzucha też trzeba poćwiczyć, więc przed Świętami Wielkanocnymi 

ĆWICZYMY!!!!!  

https://www.youtube.com/watch?v=FEcK5mdeOJk 
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