
5c Zadania na 1 – 5 czerwca 2020 r.   

religia/etyka Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa obchodzimy święto Zesłania 

Ducha Świętego - w tym roku 31.05.2020r. Duch Święty - trzecia Osoba Trójcy 

Świętej przynosi dary. Pod linkiem znajdziecie ćwiczenie, z którego dowiecie się jakie 

to dary i w czym nam pomagają. https://wordwall.net/resource/1834610/religia/dary-

ducha-%c5%9bwietego.  

Instrukcja: kliknijcie na wykreślankę, pojawi się nazwa daru. Po lewej stronie znajduje 

się kolumna z wyjaśnieniem, w czym te dary pomagają. Dopasujcie dary i ich 

znaczenia i zapisz w zeszycie. Np. dar mądrości - pomaga rozwiązywać życiowe 

problemy. 

(praca do wykonania do 12.06.2020. Nie trzeba przesyłać.) 

Lekcja online, Teams, środa 3.06. godz. 10:30-11:00 

język polski T: Opowiadamy o mrożących krew w żyłach przygodach Stasia i Nel. 

T: Staś Tarkowski- rycerz bez skazy. 

T: Zdanie pojedyncze i złożone. 

Materiały zamieszczone na platformie Teams w zakładce pliki. 

język angielski Lekcja Teams poniedziałek 8.15 “Going places – wprowadzenie do unitu 7” , środa 

9.45 “Going places – zeszyt ćwiczeń” 

muzyka Instrumenty strunowe szarpane lekcja w Teams 

plastyka Lekcja online w poniedziałek 01.06 o godz. 11.00 - Teams. 

technika Lekcja online w poniedziałek 01.06 o godz. 11.30 - Teams. 

historia -LEKCJA ON-LINE: piątek 05.06.2020r, godz. 11.00 – 11.30 Microsoft Teams, 

T: Początki państwa polskiego. 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego (załącznik) 

-ciekawostek, których nie trzeba przepisać (załącznik), 

-filmy, które warto zobaczyć (załącznik), 

-quiz dla chętnych (załącznik), 

biologia Lekcja online Teams –piątek 5 czerwca godz.12.00 

T: Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych. (!!! Dzień wcześniej przeczytaj 

temat w podręcznikustr.143-149 !!!) 

geografia Krajobraz śródziemnomorski - przeczytaj temat str. 136-139 w podręczniku. Wykonaj 

w zeszycie ćwiczeń zadanie 1 i 2 str. 80. 

matematyka 1.06.2020 Temat: Ćwiczenia w odejmowanie liczb całkowitych 

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 2 str. 91, ćw. 4, str. 92 

https://wordwall.net/resource/1834610/religia/dary-ducha-%c5%9bwietego
https://wordwall.net/resource/1834610/religia/dary-ducha-%c5%9bwietego


2.06.2020 Temat: Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. 

Obejrzyj któryś z filmów:  

https://www.youtube.com/watch?v=z5HFR7ayjL0 

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

Zapoznaj się z przykładami w podręczniku strona 218, 219. 

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 2, 4 str. 93, ćw. 9, str. 94 

4.06.2020 Temat: Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu liczb całkowitych. 

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 6, 7, 8 str. 93, ćw. 1, 2 str. 95 

informatyka Kontynuacja tematu z poprzedniego tygodnia 

wychowanie 

fizyczne 
Materiał lekcji w załączniku 😊 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z5HFR7ayjL0
https://www.youtube.com/watch?v=XcEVyUdo_ug

