
0a  Zadania na 11 - 15 maja 2020 r.   

 

religia/etyka 13.05.- środa - Zobacz film na YouTube: Najświętsza Maryja Panna z serii 

“O świętych dla dzieci”. Czas filmu 4 min 08 sek. 

15.05. - piątek - Przypomnij sobie poznane modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś 

Maryjo, Chwała Ojcu, Aniele Boży, Modlitwa za zmarłych. Przed 

zaśnięciem pomódl się jedną z nich. 

nauczanie 

zintegrowane 

Zwierzęta i owady na łące 

Karty Pracy nr 4, s. 38-42 

Akademia Kodowania – kodujemy na łące 

Pozostałe informacje przekazywane są na bieżąco w grupie na Facebook, 

przez Messenger oraz e-mail. 

język 

angielski 

11.05. Poniedziałek 

T: Apples and oranges-part 1 

12.05 wtorek  

T: Apples and oranges- part 2 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do pobrania pod 

biletami wstępu dla wszystkich klas. 
 

0b Zadania na 11 - 15 maja 2020 r.   

 

religia/etyka 14.05.- czwartek - Zobacz film na YouTube:  Najświętsza Maryja Panna z 

serii “O świętych dla dzieci”. Czas filmu 4 min 08 sek. 

15.05. - piątek - Przypomnij sobie poznane modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś 

Maryjo, Chwała Ojcu, Aniele Boży, Modlitwa za zmarłych. Przed 

zaśnięciem pomódl się jedną z nich. 

nauczanie 

zintegrowane 

Łąka w maju 
1. Barwa ochronna 
2. Motyle i kwiaty 
3. Wiosna na łące 
4. Wiosenna łąka 
5. Pierwsza kartka zielnika  
Karty pracy cz. 4 – str. 36-43. 
Litery i liczby – str. 76-77.  
Akademia Kodowania – Wiosenna łąka 
Piosenka – Kwiatowa piosenka 
Szczegółowe informacje przekazywane przez  
e-dziennik i e-mail.  

język 

angielski 

11.05. Poniedziałek 

T: Apples and oranges-part 1 

12.05 wtorek  

T: Apples and oranges- part 2 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do pobrania pod 

biletami wstępu dla wszystkich klas. 

 
 

 

 



1a Zadania na 11 - 15 maja 2020 r.   

religia/etyka 14.05.- czwartek - Przeczytaj z podręcznika temat nr 45 “SŁUCHAMY 

DOBREJ NOWINY O JEZUSIE”, str. 102-103. Wykonaj w zeszycie 

ćwiczeń zadania str. 60-61. Pokoloruj rysunki. 

15.05.- piątek – Przeczytaj z podręcznika temat nr 46  

“SŁUCHAMY PANA JEZUSA”, str.104-105. Wykonaj  

w zeszycie ćwiczeń zadanie str. 62. 

Dziękuję Rodzicom, za przesyłane prace dzieci skan/zdjęcie...    i zachęcam 

tych, którzy jeszcze tego nie uczynili. Numer telefonu do mnie, każde dziecko 

ma wklejone na pierwszej stronie  

w zeszycie ćwiczeń, a adres mailowy jest zamieszczony na stronie Szkoły 😊 

nauczanie 

zintegrowane 

   1. Moja mała ojczyzna c.d.  

    2. Czekoladowy raj  

    3. Mój kraj – Polska  

    4. Jesteśmy Europejczykami  

   5.  Jesteśmy Europejczykami c.d. 

Podręcznik str. 6-19 i 80, ćwiczenia 10-19 i 65/66,  

matematyka str. 10-15 i 62i 68 

Szczegółowe informacje przekazywane są e-mailem. 

język 

angielski 

Lekcja w linku 

https://drive.google.com/drive/folders/1FLG2YTq0wvqHphX1qFSljMknM

YGRfaSW?usp=sharing 
 

1b  Zadania na 11 - 15 maja 2020 r.   

religia/etyka 13.05.- środa - Przeczytaj z podręcznika temat nr 45 “SŁUCHAMY 

DOBREJ NOWINY O JEZUSIE”, str. 102-103. Wykonaj w zeszycie 

ćwiczeń zadania str. 60-61. Pokoloruj rysunki. 

14.05.- czwartek – Przeczytaj z podręcznika temat nr 46  

“SŁUCHAMY PANA JEZUSA”, str.104-105. Wykonaj  

w zeszycie ćwiczeń zadanie str. 62. 

Dziękuję Rodzicom, za przesyłane prace dzieci skan/zdjęcie...    i zachęcam 

tych, którzy jeszcze tego nie uczynili. Numer telefonu do mnie, każde dziecko 

ma wklejone na pierwszej stronie  

w zeszycie ćwiczeń, a adres mailowy jest zamieszczony na stronie Szkoły 😊  

nauczanie 

zintegrowane 

1. Moja mała ojczyzna c.d. 

2. Czekoladowy raj 

3. Mój kraj – Polska 

4. Jesteśmy Europejczykami 

5. Jesteśmy Europejczykami c.d. 

Podręcznik str. 8-19 i str. 80 

Ćwiczenia j. polski str. 10-19 i str. 66-67 

Matematyka str. 10-15 i str. 62 i 68 

Szczegółowe informacje przekazywane są przez 

e-dziennik i sms. 

język 

angielski 

13.05. Środa  

T: Extra vocabulary- weather. 

15.05  

T: Toys. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do pobrania. 

https://drive.google.com/drive/folders/1FLG2YTq0wvqHphX1qFSljMknMYGRfaSW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FLG2YTq0wvqHphX1qFSljMknMYGRfaSW?usp=sharing


 

2a Zadania na 11 - 15 maja 2020 r.   

religia/etyka 13.05. - środa - Przeczytaj z podręcznika temat nr 47 “PAN JEZUS 

PRZEBACZA NAM GRZECHY”, str. 108-109. Wykonaj w zeszycie 

ćwiczeń zadania ze str. 87. 

15.05. - piątek - Przeczytaj z podręcznika temat nr 48  

“POWIERZAMY PANU JEZUSOWI CHORYCH”, str. 110-111. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania ze str. 88. 

Dziękuję Rodzicom, za przesyłane prace dzieci skan/zdjęcie...    i zachęcam 

tych, którzy jeszcze tego nie uczynili. Numer telefonu do mnie, każde 

dziecko ma wklejone na pierwszej stronie w zeszycie ćwiczeń, a adres 

mailowy jest zamieszczony na stronie Szkoły 😊   

nauczanie 

zintegrowane 

1. Bocianie gniazdo. 

2. Igrzyska olimpijskie. 

3. Igrzyska paraolimpijskie. 

4. Sport to zdrowie. 

5. Czy zawsze trzeba wygrywać? 

Podr. s.16-25, j. polski s.18-27 + 72,  

matem. s.12-23 + s.54-55 

Szczegółowe informacje przesłane przez e-dziennik oraz e-mail. 

język angielski 12.05. Wtorek 

T: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5. 

13.05 środa 

T: Feelings. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do pobrania pod 

biletami wstępu dla wszystkich klas. 

 

zajęcia 

informatyczne 

Dzień dobry wszystkim chciałbym dzisiaj wam zaproponować zadanie w 

scratchu, w którym będziemy animować czyli poruszać duszki. W wideo 

lekcji jest szczegółowa instrukcja w jaki sposób to zrobić:  

https://youtu.be/w-ssuJjhzWc 

 Powodzenia J. Jeśli ktoś chciałby się pochwalić swoją pracą może wysłać 

zdjęcie z monitora na mail: lekcjezdomu@gmail.com 

 
 

 

 

2b Zadania na 11 - 15 maja 2020 r.   

religia/etyka Kontynuacja zadania z poprzedniego tygodnia. 

Proszę o przesłanie zdjęć prac dzieci na adres: b.olejnik@sp26gdynia.pl 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Igrzyska paraolimpijskie 

2. Sport to zdrowie 

3. Czy zawsze trzeba wygrywać? 

4. Klasowe igrzyska sportowe cz.1 

5. Klasowe igrzyska sportowe cz.2 

P. str. 20-27, 87, 88, 90 K. str. 22-31 , KM. str. 16-23 
Szczegółowe informacje na e-dziennik, WhatsApp, sms. 

https://youtu.be/w-ssuJjhzWc
mailto:lekcjezdomu@gmail.com


język angielski 12.05. Wtorek 

T: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5. 

13.05 środa 

T: Feelings. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do pobrania pod 

biletami wstępu dla wszystkich klas. 

 

 

zajęcia 

informatyczne 

Dzień dobry wszystkim chciałbym dzisiaj wam zaproponować zadanie w 

scratchu, w którym będziemy animować czyli poruszać duszki. W wideo 

lekcji jest szczegółowa instrukcja w jaki sposób to zrobić:  

https://youtu.be/w-ssuJjhzWc 

 Powodzenia J. Jeśli ktoś chciałby się pochwalić swoją pracą może wysłać 

zdjęcie z monitora na mail: lekcjezdomu@gmail.com 

 
 

3a Zadania na 11 - 15 maja 2020 r.   

religia/etyka Kontynuacja tematu z ubiegłego tygodnia. 

Przygotowanie do Komunii św. - online 

Piątek 9:30 – 10:00 

https://us04web.zoom.us/j/75888815865?pwd=Z0xWQk4xK285WjNsem

VkYS9sZUhqUT09 

nauczanie 

zintegrowane 

Książki część 5 

  1.Namalowana historia 

  2.O syrence warszawskiej 

  3. Z biegiem Wisły 

  4. W rzece 

  6.Transport wodny 

 Język polski Podręcznik s. 4-27, Ćwiczenia s. 3-15 

Matematyka Podręcznik s. 114- 117, Ćwiczenia s. 3- 11 

Szczegółowe informacje e-dziennik, e- mail 

język angielski 14.05 czwartek 

T: Things we do everyday. 

15.05. Piątek 

T: What time is it? A myth.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do pobrania pod 

biletami wstępu dla wszystkich klas. 

 

 

zajęcia 

informatyczne 

Dzień dobry wszystkim chciałbym dzisiaj wam zaproponować zadanie w 

scratchu, w którym będziemy animować czyli poruszać duszki. W wideo 

lekcji jest szczegółowa instrukcja w jaki sposób to zrobić:  

https://youtu.be/w-ssuJjhzWc  

Powodzenia J. Jeśli ktoś chciałby się pochwalić swoją pracą może wysłać 

zdjęcie z monitora na mail: lekcjezdomu@gmail.com 

 
 

https://youtu.be/w-ssuJjhzWc
mailto:lekcjezdomu@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/75888815865?pwd=Z0xWQk4xK285WjNsemVkYS9sZUhqUT09
https://us04web.zoom.us/j/75888815865?pwd=Z0xWQk4xK285WjNsemVkYS9sZUhqUT09
https://youtu.be/w-ssuJjhzWc
mailto:lekcjezdomu@gmail.com

