
5b Zadania na 18 - 22 maja 2020 r.   

religia/etyka Maj, jest miesiącem, w którym modlimy się do Boga za wstawiennictwem Maryi.  

Zapisz w zeszycie słowa swojej ulubionej pieśni o Matce Bożej (zwrotka i refren). 

Jeśli nie masz swojej ulubionej, naucz się nowej, możesz skorzystać z propozycji: 

"Matko, która nas znasz", ,,Matka, która pod krzyżem stała", "Pozwól mi przyjść do 

Ciebie",  

https://www.youtube.com/watch?v=dClAJDikExU&list=PLYS5jBW-

Ulh9pK2gL3G7SN0AGHUfqkv2c&index=38 

(praca do 29.05.2020r. - nie trzeba przesyłać zdjęć) 

Lekcja on line 20.05.2020 10:00-10:30 

język polski 19 i 20 maja - podręcznik “Nauka o języku i ortografia”  

21 i 22 maja - podręcznik “Literatura i kultura”  

19.05.20r. - lekcja on-line o 13.00 (Teams) 

 Temat: Czy poprawnie wykonaliśmy zadania powtórzeniowe z gramatyki? (str. 

170-172)  

Sprawdzimy poprawność wykonania zadań z tematu “Kolekcjonerzy słów”.  

20.05.20r. - Temat: Powtórzenie wiadomości o głoskach (str.8 -10) 

Proszę tylko przypomnieć sobie wiadomości zamieszczone na str.9. 

21.05.20r. - Temat: Nazywanie rzeczy nie po imieniu, lecz po marzeniu (str. 230-

232)  

Proszę zapoznać się z tekstami oraz zadaniami zamieszczonymi na podanych 

stronach. 

22.05.20r. - lekcja on-line o 13.00 (Teams)  

Temat: Czym jest fraszka?  

Omówimy teksty i zadania ze stron 230-232. 

UWAGA!  

W TYM PÓŁROCZU “ZESZYT LEKTUR” TYLKO DLA CHĘTNYCH. 

język 

angielski 

https://drive.google.com/drive/folders/1CxCSCtknvhD-

0JTksUPYKMfQNAbVaNbN?usp=sharing 

Lekcja Teams czw.10:00 

język 

francuski 

Grupa p.Wysokińskiej 

18.05 Lekcja online na Teams o 8.00!!! 

Praca domowa Ćwiczenia: zad.4/33 

https://www.youtube.com/watch?v=dClAJDikExU&list=PLYS5jBW-Ulh9pK2gL3G7SN0AGHUfqkv2c&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=dClAJDikExU&list=PLYS5jBW-Ulh9pK2gL3G7SN0AGHUfqkv2c&index=38
https://drive.google.com/drive/folders/1CxCSCtknvhD-0JTksUPYKMfQNAbVaNbN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CxCSCtknvhD-0JTksUPYKMfQNAbVaNbN?usp=sharing


 

Grupa p.Styp-Rekowskiej 

18.05. Lekcja on line na Teams godz. 8.00 

Praca domowa zad.5. str.43 zeszyt ćwiczeń 

 

Grupa p. A. Lenkiewicz 

18.05 Lekcja online na Teams o godz. 08:00 

Omówimy dialog ze str 54 oraz wykonamy towarzyszące mu ćwiczenia. Do 

wykonania również w zeszycie strona 44. 

muzyka Rodzaje głosów chór. Lekcje on-line- kontynuacja 

plastyka Pozwiedzaj muzea światowe, proponuję Muzeum we Florencji i  Amsterdamie, 

zwróć uwagę na daty powstania prezentowanych tam dzieł i spróbuj zapamiętać 3 

style w sztuce : renesans XVI w., barok XVII w., klasycyzm XIX w. Renesans i 

klasycyzm operuje kompozycjami statycznymi a barok to dynamika i bogactwo 

dekoracji. 

https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery 

https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum 

Powodzenia, masz 2 tygodnie, praca nie na ocenę. 

technika Spróbuj zrobić tulipana origami, zbliża się Dzień  Mamy, uwaga to jest dosyć 

trudne, więc nie na ocenę, chyba, że ktoś ma ochotę, to proszę przesłać zdjęcie i 

wtedy będzie ocena dodatkowa, przykładowy filmik instruktarzowy poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=na4XF5zVn6w 

Powodzenia, masz 2 tygodnie. 

historia -LEKCJA ON-LINE: wtorek 19.05.2020r, godz. 14.00 – 14.30 Microsoft Teams, 

T: Sztuka średniowiecza 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu (załącznik),  

-ciekawostki, które warto przeczytać (załącznik), 

-filmy, które warto obejrzeć (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 –czwartek 21 maja godz.12.00 

 T: Czym charakteryzują się rośliny nagonasienne? 

(!!! Dzień wcześniej przeczytaj temat w podręczniku str.129-135 !!! ) 

https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery
https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum
https://www.youtube.com/watch?v=na4XF5zVn6w


geografia Krajobrazy sawanny i stepu. Przeczytaj temat str. 120-126 w podręczniku. Wykonaj 

w zeszycie ćwiczeń zadanie 2 str. 72 oraz 3 i 4 str. 73. 

matematyka 18.05 

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

Nowy dział (Pola figur), nowy temat: Pole prostokąta i kwadratu. 

Cel: poznam wzory na obliczanie pole prostokąta i kwadratu. 

 Będę umiał: 

• obliczyć pole prostokąt i kwadratu, 

• rozwiązać zadanie praktyczne z zastosowaniem obliczenia pola. 

  

Proszę przepisać wzory z podręcznika str. 183. 

Podręcznik zad. 1-3 str. 183.  

20.05 

LEKCJA ONLINE MT GODZ.: 8:15-09:00 

Podręcznik zad. 4-9 str. 184. 

21.05 

LEKCJA ONLINE MT GODZ.: 8:15-09:00 

Podręcznik zad. 10-12 str. 185. Ćwiczenia str. 45. 

22.05 

LEKCJA ONLINE MT GODZ.: 8:30-09:15 

Ćwiczenia str. 46. 

informatyka Kontynuacja pracy z poprzedniego tygodnia 

wychowanie 

fizyczne 
Dziewczęta, zadania w załączniku 😊 

CHŁOPCY😉 

Koszykówka w domu, można ćwiczyć piłkami różnej wielkości 

https://www.bing.com/videos/search?q=trening+koszyk%c3%b3wki+w+domu&&v

iew=detail&mid=D0346B50810334B31580D0346B50810334B31580&&FORM=

VDRVRV 

Pamiętajmy, że ćwiczymy na miarę własnych możliwości. 

Nie zapominamy o ćwiczeniach na dworze: 

https://www.bing.com/videos/search?q=trening+koszyk%C3%B3wki+w+domu&&view=detail&mid=D0346B50810334B31580D0346B50810334B31580&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=trening+koszyk%C3%B3wki+w+domu&&view=detail&mid=D0346B50810334B31580D0346B50810334B31580&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=trening+koszyk%C3%B3wki+w+domu&&view=detail&mid=D0346B50810334B31580D0346B50810334B31580&&FORM=VDRVRV


-biegi, marszobieg, sprint, jazda na rowerze 

Jeszcze trochę teorii?  

teoria na temat cech motorycznych  

 https://slideplayer.pl/slide/1279643/ 

 

https://slideplayer.pl/slide/1279643/

