
 

5a Zadania na 27 – 30 kwietnia 2020 r. 

religia/etyka Kontynuacja zadań z ostatniego tygodnia. 

język polski 27.04-poniedziałek; Teams, lekcja online 11.00-11.30;  
T: Kto jest gotowy zobaczyć Królika? O odwadze w 

podążaniu do Króliczej Nory. 

29.04-środa; materiały zamieszczone na platformie 

Teams w zakładce notatki z zajęć;  
T: Redagujemy zaproszenie na herbatkę u Alicji. 

30.04-czwartek; Teams, lekcja online 10.00-10.30;  
T: Charakterystyka głównej bohaterki pt. “Alicja w Krainie 

Czarów”. 

język angielski 28.04. wtorek lekcja online 8.00-8.30  Teams 

T: “ To be” -Past Simple  twierdzenia i przeczenia (ćwiczenia 

doskonalące). 

29.04. Środa lekcja online 8.00-8.30 Teams 

T:  “ To be”- Past Simple( pytania i krótkie odpowiedzi). 

język francuski Grupa p. Wysokińskiej 

27.04. Poniedziałek 8.00-8.30 Teams lekcja online 

 

Grupa p.Styp-Rekowskiej 

27.04. Poniedziałek 8-8.30 Teams lekcja on line proszę 

przygotować podręczniki, zeszyt ćwiczeń i zeszyty 

 

Grupa p. Lenkiewicz 

27.04 godz. 8:00 lekcja na Teams, na której omówimy 

zagadnienie “uzgadnianie przymiotnika” ze str. 45 w 

podręczniku oraz zrobimy zadania 2 i 4. Ponadto proszę 

wykonać ćwiczenia ze strony 37. 

 

 

 

muzyka Instrumenty smyczkowe test kontynuacja Teams śr. 9:30 

plastyka Kontynuacja zadań z zeszłego tygodnia, proszę także o 

zaległe prace, proszę o zamieszczenie w Teams, a jeśli ktoś 

nie ma dostępu to o wysyłanie na e-maila. 

 

technika Kontynuacja zadań z zeszłego tygodnia, proszę także o 

zaległe prace, proszę o zamieszczenie w Teams, a jeśli ktoś 

nie ma dostępu to o wysyłanie na e-maila. 

 

historia T: System feudalny. 

-proszę przepisać notatkę (załącznik), 

-ciekawostki (załącznik) 

-proponowane filmy (załącznik) 

biologia Praca długoterminowa T: Hodowla rośliny z bulwy 

ziemniaka – doświadczenie i obserwacje. 

Wykonaj doświadczenie biologiczne połączone z obserwacją 

wzrostu hodowli rośliny z bulwy ziemniaka. Chciałabym, 



abyś przypomniał/-a sobie, w jaki sposób przeprowadza się 

obserwacje i wypracował/-a w sobie cierpliwość i 

systematyczność pracy. Postępuj zgodnie z poniższą 

instrukcją. 

1. Przygotuj bulwę ziemniaka, wybierz taką, która ma sporo 

tzw. „oczek”.  

2. Przygotuj doniczkę z ziemią. Dopasuj rozmiar doniczki 

tak, aby swobodnie zasadzić w niej ziemniaka. 

3. Sadzonkę podlewaj regularnie. Codziennie przez 14 dni 

obserwuj, co dzieje się z nasadzeniem. Możesz do tego 

wykorzystać lupę, jeśli masz ją w domu. Obserwacje notuj w 

tabeli w karcie pracy. Uwzględnij również pierwszy dzień 

nasadzenia. 

 4.Przygotuj kartę pracy: 

– kartka A4, Twoje imię i nazwisko, klasa;  

- Wstęp: wyjaśnij, czym jest bulwa; narysuj bulwę ziemniaka 

i zaznacz oczka, czyli zawiązki przyszłych pędów rośliny. 

- narysuj tabelę i uzupełniaj przez 14 dni zapisując wyniki 

obserwacji wzrostu hodowli rośliny z bulwy ziemniaka 

Data Obserwacja 

    

    

Zdjęcie karty pracy oraz zdjęcie swojej rośliny prześlij mi na 

maila  m.bazylko@sp26gdynia.pl Sprawdzone 

doświadczenia zostaną ocenione. 

POWODZENIA!!!  �😉 

 

geografia Pogoda a klimat. Przeczytaj temat w podręczniku str. 102-

103. Zapisz w zeszycie: co to jest pogoda? Co nazywamy 

klimatem? Wymień składniki pogody. Kto musi korzystać z 

prognozy pogody, aby mógł wykonywać swoją pracę? 

Odpowiedzi prześlij do 30.04.2020 na e-mail: 

b.trebicka@sp26gdynia.pl  

 

matematyka Temat w załączniku  

informatyka “1,2,3 maja: daty, o których należy pamiętać” - proszę 

przygotować prezentację, miło mi będzie widzieć w tej 

prezentacji własną inwencję twórczą 

wychowanie 

fizyczne 
CHŁOPCY 😉 

Kształtujemy siłę i wytrzymałość mięśniową ramion, nóg i 

tułowia:-))))) 

1. Obejrzyj materiał filmowy 

2. Wykonaj trening zgodnie ze wskazówkami 

głosowymi na filmie. 

3. Pamiętaj o wykonaniu rozgrzewki ogólnej ( 

stacjonarnej), przed przystąpieniem do treningu). 

4. Zaproś Rodzinkę do wspólnego treningu ;-)))) 

mailto:m.bazylko@interia.pl
mailto:b.trebicka@sp26gdynia.pl


https://www.youtube.com/watch?v=rszRaXQPow8 

Możecie przyslać mi filmik albo zdjęcie jak ćwiczycie 😉 od 

razu  6 w dzienniku 😊 Serdecznie Was pozdrawiam Ewa 

Róg 😊WYSYŁAJCIE😉 

 

Dziewczęta, zadania w załączniku 😊 

 

 

 

język kaszubski Materiały w załączniku 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rszRaXQPow8

