
5c Zadania na 06.04. – 08.04.2020 r. 

i 15.04 – 17.04.2020 r.  

Przerwa świąteczna 09.04 – 14.04.2020 r. 

religia/etyka 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 T: Pisownia wyrazów z “h” i “ch ”. 

T: Poznajemy legendę A. Oppmana pt.” Złota kaczka” 

T: Nie dukat czyni szczęśliwym. 

Zadania podane są w pliku na stronie internetowej szkoły. 

język 

angielski 

Wytłumaczenie zagadnień i zadania w załączniku na stronie internetowej 

szkoły. 

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: Arabowie i początki islamu. 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego, (załącznik) 

- ciekawostki, których nie trzeba przepisać😊załącznik 

-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). 

https://biblia.deon.pl/
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Lekcja online na TEAMS 17 kwietnia (piątek) 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. 

matematyka 6.04.2020 Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych. 
Obejrzyj któryś z filmów:  

https://www.youtube.com/watch?v=JLtJ04Y9p-Y&t=16s 

https://www.youtube.com/watch?v=NmuR91sLyLk&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=aNY0c0fkvrg 

Zapoznaj się z przykładami w podręczniku strona 167.  

Rozwiąż w zeszycie zadania. 

Podręcznik Zad. 1a str. 167 i zad. 2a,b,c str. 168 

  

7.04.2020 Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych - ćwiczenia. 
Rozwiąż w zeszycie zadania. 

Podręcznik Zad. 1b str. 167 i zad. 2d,e,f,g,h,i str. 168 

  

Rozwiązania zadań z dn. 6.04 i 7.04 proszę przesłać (zrobić zdjęcia 

zeszytu) jednym mailem do dnia 8.04.2020 na adres 

b.kwiatkowska@sp26gdynia.pl 

  

16.04.2020 Temat: Szacowanie wyników działań na ułamkach 

dziesiętnych. 
Obejrzyj któryś z filmów:  

https://www.youtube.com/watch?v=Fq4jfKekPB8 

https://www.youtube.com/watch?v=Wt2pAIg2noI 

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

Zapoznaj się z przykładami w podręczniku strona 169.  

Rozwiąż w zeszycie zadania. 

Podręcznik Zad. 1 str. 169 

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

obydwie): 

a) Święta Wielkanocne – obrzędy, życzenia świąteczne 

B) Przyszła wiosna 

wychowanie 

fizyczne 
 😊 Ćwiczenia w załączniku  
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