
5c Zadania na 4 – 8 maja 2020 r.   

religia/etyka W Piśmie świętym znajdź Ewangelie. Wybierz jeden ulubiony 

fragment. Krótko go opisz i zapisz gdzie go można znaleźć np. 

Mt 13, 33-35. Zdjęcie z zeszytu lub pracę w wersji elektronicznej 

prześlij przez Teams lub mailem na adres: 

b.olejnik@sp26gdynia.pl do 14.05.2020r. 

Pozdrawiam Was i czekam na zaległe prace. 

język polski Lekcja na Teams- 5.05. - Analiza zdania pojedynczego. Zadania 

do przygotowania w załączniku na stronie internetowej szkoły. 

Lekcja na Tams – 7. 05. - Przypomnienie zasad pisowni wielkiej 

i małej litery. Zadania go przygotowania w załączniku na stronie 

internetowej szkoły. 

język 

angielski  

Lekcja Teams poniedziałek 8.15, środa 9.45 

muzyka „Dołącz do orkiestry”  

Mam Tobie do zaproponowania fragment utworu, który już znasz 

„Bolero”. Spróbuj ten fragment zagrać na flecie lub na innym 

instrumencie, na którym grasz. 

Nagrałem instrukcję wideo na której widać jakie chwyty na flet 

potrzebne są do tego utworu.: https://youtu.be/HrEO4-N6mss 

W załączonym pliku pdf są chwyty i nuty.   Jeśli Uda ci się 

opanować ten fragment możesz wziąć udział w tworzeniu klipu. 

Wszystkie nagrania połączone będą w jedną całość I stworzą 

wspólnie orkiestrę. 

https://www.youtube.com/watch?v=kuuPkUva4iI 

Nagrane wideo z fragmentem utworu wyślij na maila.( 

lekcjezdomu@gmail.com). Tempo zagrania utworu jak na wideo 

lekcji 

plastyka Proszę o obejrzenie materiału: 

https://ninateka.pl/film/kulturanek-abs-abstrakcja-odc-1 

A następnie proszę namalować abstrakcję i ją zatytułować. Prace 

proszę opublikować w Teams lub przesłać na e-maila. Macie na 

pracę 2 tygodnie, powodzenia. 

technika Zrób recykingowego stworka lub zwierzaka, wykorzystaj 

tworzywa sztuczne np. plastikowe butelki, opakowania po 

jogurcie, możesz je dowolnie łączyć, malować, obklejać, zrób 

zdjęcie  i zamieść w Teams lub wyślij na e-mail. Powodzenia. 
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historia LEKCJA ON-LINE 

T: Powtórzenie wiadomości z działu: „Początki średniowiecza”. 

Piątek 08.05.2020r, godz. 11.00 – 11.30 Microsoft Teams, proszę 

zabrać telefony komórkowe. 

biologia Kontynuacja hodowli rośliny z bulwy ziemniaka.  

Lekcja online Teams – piątek 8 maja godz.12.00  

T: Czym charakteryzują się paprotniki? 

geografia Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe – przeczytaj temat str. 

108-112 w podręczniku. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1 

i 2 str. 65. 

matematyka 04.05.2020 Temat: Zależności między jednostkami pola. 

Obejrzyj filmy:  

https://www.youtube.com/watch?v=r2yKvEA39mk 

https://www.youtube.com/watch?v=M4KfPomfbmY 

https://www.youtube.com/watch?v=fZVtSbO3Gyo 

Zapoznaj się z przykładami 

https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/jednostki-pola-

powierzchni-na-poziomie-ucznia-klasy-5,oid,1972 

Zapoznaj się z przykładami w podręczniku strona 186. 

Rozwiąż w zeszycie i zeszycie ćwiczeń 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 3 str. 47 

Podręcznik zad. 1 str. 187 

Lekcja online Teams 04.05. godz.9.50 

05.05.2020 Temat: Zamiana jednostek pola. 

Rozwiąż w zeszycie i zeszycie ćwiczeń 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 4 i 6 str. 48 

Podręcznik zad. 3 a, b, c str. 187  po dwa pierwsze przykłady z 

każdego podpunktu) 

07.05.2020 Temat: Pole równoległoboku. 

Obejrzyj filmy:  

https://www.youtube.com/watch?v=BFp_NAC9rAw 

https://www.youtube.com/watch?v=usHZ4jnyaIk 

Zapoznaj się z przykładami w podręczniku strona 188 i 189. 
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Przepisz do zeszytu wzór na pole równoległoboku ze strony 189. 

Rozwiąż w zeszycie i zeszycie ćwiczeń 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 4 str. 50 

Podręcznik zad. 1 str. 189 

informatyka Kontynuacja pracy z ubiegłego tygodnia 

wychowanie 

fizyczne 
Zadania w załączniku 😊 

 


