
5a Zadania na 11 - 15 maja 2020 r.   

religia/etyka Kontynuacja zadania z ubiegłego tygodnia. 

Proszę o przesłanie zaległych prac. 

język polski 11.05-poniedziałek; Teams, lekcja online 11.00-11.30;  

T: Okolicznik i dopełnienie- części zdania. (ciąg dalszy) 

13.05-środa; materiały zamieszczone na platformie Teams w zakładce 

notatki z zajęć lub biblioteka zawartości; 

 T: Zdania pojedyncze i złożone. 

14.05-czwartek; Teams, lekcja online 10.00-10.30; 

 T: Analiza zdania pojedynczego. 

język angielski 12.05-wtorek lekcja online Teams  8.00-8.30. 

T: Places in town (part 2) 

13.05-środa lekcja online Teams 8.00-8.30. 

T: My town-opis. 

język francuski Grupa p. Wysokińskiej 

Lekcja na Teams 11.05 o 8.15 

Zad.dom. 4/30 (ćwiczenia) 

 

Grupa K.Styp-Rekowska 

Lekcja na Teams 11.05. poniedziałek godz. 8.00 

Zad.dom. do przesłania zeszyt ćwiczeń zad.4 str.43. 

 

Grupa p. Lenkiewicz 

Lekcja na Teams 11.05, poniedziałek o godz. 08:00, na której 

wykonamy czytanie ze zrozumieniem z zeszytu ćwiczeń ćw. 7 str. 39 

Ponadto w tym tygodniu proszę o wykonanie do końca strony 39 z ćwiczeń 

oraz karty pracy, która znajduję się w załącznikach do ściągnięcia 

(sprawdzenie wiadomości z ostatnio omówionego działu 6).  

UWAGA! Karta pracy podlega ocenie. 

 

muzyka Projekt “Dołącz do orkiestry”. Zachęcam do wzięcia udziału i czekam na 

wasze wideo. Pamiętajmy o terminowym odsyłanie zadań i o spotkaniach 

online  

 



plastyka Kontynuacja zadań z zeszłego tygodnia. Proszę o zaległe prace, czekam do 

17.05, po tym terminie wstawiam ocenę negatywną za każdą brakującą 

pracę bez możliwości skreślenia. Twórczej pracy. 

technika Kontynuacja zadań z zeszłego tygodnia. Proszę o zaległe prace, czekam do 

17.05, po tym terminie wstawiam ocenę negatywną za każdą brakującą 

pracę bez możliwości skreślenia. Twórczej pracy. 

historia T: Sztuka średniowiecza. 

-LEKCJA ON-LINE: środa 13.05.2020r, godz. 11.00 – 11.30 Microsoft 

Teams, 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego (załącznik) 

-ciekawostki, których nie trzeba przepisać (załącznik) 

-film dla chętnych (załącznik) 

-quiz dla chętnych (załącznik) 

biologia Kontynuacja hodowli rośliny z bulwy ziemniaka (do końca maja lub 

dłużej) – ćwiczymy cechy DOBREGO BADACZA: cierpliwość i 

systematyczność.  

 Lekcja online Teams –piątek 15 maja godz.13.00  

T: Czym charakteryzują się rośliny nagonasienne? 

geografia Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej. 

Przeczytaj w podręczniku str. 113-119. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń 

zadanie 5 i 6 str. 70.  

matematyka Temat w załączniku  

informatyka Proszę obejrzeć film: https://sp26gd-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/a_bienko_sp26gdynia_pl/EfHKb1dHHD

xHiNM8AWO6ZDYBYNowxwAVAkSNREaLA26SnQ?e=8Cvx0v 

A następnie wykonać prezentację: ”Perły Europy” 

 

wychowanie 

fizyczne 
Dziewczęta, zadania w załączniku 😊 

CHŁOPCY😊 

Super żołnierz, super żołnierka - kształtujemy siłę i wytrzymałość 

mięśniową tułowia (klatka piersiowa, barki, ramiona, brzuch) i nóg w 

formie "obwodu ćwiczebnego" 

Przed przystąpieniem do ćwiczeń nie zapomnijcie o rozgrzewce. 

https://www.youtube.com/watch?v=tC1rHfAgMvM 

Polecam również spacer, marszobieg, bieg albo jazdę na rowerze na 

świeżym powietrzu😊 

https://sp26gd-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/a_bienko_sp26gdynia_pl/EfHKb1dHHDxHiNM8AWO6ZDYBYNowxwAVAkSNREaLA26SnQ?e=8Cvx0v
https://sp26gd-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/a_bienko_sp26gdynia_pl/EfHKb1dHHDxHiNM8AWO6ZDYBYNowxwAVAkSNREaLA26SnQ?e=8Cvx0v
https://sp26gd-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/a_bienko_sp26gdynia_pl/EfHKb1dHHDxHiNM8AWO6ZDYBYNowxwAVAkSNREaLA26SnQ?e=8Cvx0v
https://www.youtube.com/watch?v=tC1rHfAgMvM


język 

kaszubski 

materiał w załączniku 

 


