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przyroda Ewa Olkowska Wyjdź na spacer, zoobserwuj otaczające 
Cię elementy krajobrazu. Zwróć uwagę na: 
szatę roślin i świat zwierząt, ukształtowanie 
powierzchni oraz wytwory działalności 
człowieka.

Historia Renata 
Krakowska

Po roku nauki historii zastanów się jakie 
cechy powinien posiadać dobry historyk.

język polski 
23.06.2020, Monika 
Cieśla, dziennik 
elektroniczny

Poszukiwacze skarbów wysyłają 
pozdrowienia. Zapraszam na lekcję w 
aplikacji ZOOM. Podczas zajęć będziemy 
korzystać z epodręczników na Wsipnet.pl 

wtorek 23.06.2020, 9.00 - 
9.40, ZOOM, link wyślę 
przez dziennik

język polski 
24.06.2020, Monika 
Cieśla, dziennik 
elektroniczny

Podczas podróży po Polsce można zobaczyć 
wiele różnych skarbów przyrody i 
architektury. Zadanie: zaprojektuj kartkę 
przedstawiającą takie ciekawe miejsce i w 
imieniu podróżnika napisz na niej 
pozdrowienia do znajomych.Prezentacja 
prac podczas lekcji 25 czerwca -czwartek. 

język polski 
25.06.2020, Monika 
Cieśla, dziennik 
elektroniczny

Prezentacja prac - pozdrowienia. 
Zapraszam na lekcję w aplikacji ZOOM.  

czwartek 25.06.2020, 
11.00 - 11.40, ZOOM, link 
wyślę przez dziennik

godz.wych. 
25.06.2020, Monika 
Cieśla, dziennik 
elektroniczny

Bezpiecznie podczas wakacji - zapraszam 
na lekcję w aplikacji ZOOM

czwartek 25.06.2020, 
12.00 - 12.30, ZOOM, link 
wyślę przez dziennik

22.06 matematyka 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz, kontakt 
dziennik elektroniczny

T: Porówynywanie ułamków dziesiętnych. 
Przepisz notatkę z załącznika, która 
znajduje się pod linkiem do zadań 
podstwowych. Oglądnij film. Rozwiąż 
zadania z podręcznika str. 249-250 zad. 1-
3.

https://drive.google.
com/file/d/15A3N4FSf6-
man42t6RiCh1MvaI2r-J84/view?
usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15A3N4FSf6-man42t6RiCh1MvaI2r-J84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15A3N4FSf6-man42t6RiCh1MvaI2r-J84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15A3N4FSf6-man42t6RiCh1MvaI2r-J84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15A3N4FSf6-man42t6RiCh1MvaI2r-J84/view?usp=sharing
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24.06 matematyka 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz, kontakt 
dziennik elektroniczny

T:Dodawanie i odejmowanie ułamków 
dzisiętnych. Pod tematem zapisz. I. 
Dodawanie ułamków dziesiętnych. Przepisz 
przykład z podręcznika str. 254 przykład 2. 
Zapisz na kolorowo. Dodają ułamki 
dziesiętne sposobem pisemnym, 
zapisujemy je jeden pod drugim tak, aby 
przecinek stał pod przecinkiem jedności pod 
jednościami, części dziesiąte pod częściami 
dziesiątymi itd. Nastęnie dodajemy je tak 
jak liczby naturanlne. W wyniku przecinek 
wpisujemy pod przeciniem. II.Odejmowanie 
ułamków dziesiętnych. Przepisz przykłady z 
podręcznika str. 257 1, 2. Zapisz na 
kolorowo. Odejmując ułamki dziesiętne 
sposobem pisemnym, podpisujemy jeden 
ułamkek pod drugim, tak aby przecinki 
znalazły się pod sobą. W wyniku przecinek 
stawiamy w tym samym miejscu. 
Rozwiązanie zadań nastapi w czasie lekcji 
on - line.

środa 13:00 ZOOM

25.06 matematyka 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz, kontakt 
dziennik elektroniczny

T: Mnożenie i dzielenie ułamków 
dziesiętnych przez 10, 100, 1000. 
Przeczytaj informacje na temat mnożenia 
ułamków dziesiętnych z podręcznika str. 
262. Przeczytaj informację na temat 
dzielenie ułamków dziesiętnych z 
podręcznika str. 264-265. Wykonaj zadania 
z podręcznika str. 263 zad. 1, 2 oraz 
zadania z podręcznika str. 265 zad. 1, 2.

j. angielski, Barbara 
Baumert, angielski.
sp363@gmail.com

London`s Landmarks. Where would you like 
to spend your holidays?

czwartek, 13.00-13.30, 
Zoom

plastyka M. 
Korowajczuk-Ozga 
plastyka363@gmail.com

Dokończ zadania z poprzedniego planeru. 
Zapamiętaj tegoroczne wakacje, żeby we 
wrześniu wykonać notatkę plastyczną. 
Udanych wakacji!
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Religia Katarzyna 
Kołodzieczuk, 
katechezasp363@gmail.
com

Katecheza na wakacje! wtorek, 12.20-13.00 
Zoom

Muzyka, muzyka.
sp363@gmail.com

Zadanie na całe wakacje: śpiewać, 
wyśpiewywać, nucić, tańczyć, grać, 
podśpiewywać! śpiewaj piosenki z filmów, 
przeboje, piosenki turystyczne i wakacyjne, 
układaj własne melodie i akompaniamenty. 
Czerp przyjemność z muzyki :)


