
dla klasy 5a wychowawczyni: Agnieszka Sławińska

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

Lekcje on line: dzień, 
godzina, aplikacja, 
informacja o linku 

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

tydzień 15: 22-26 czerw
ca 2020

biologia i geografia 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

Przypominij sobie najważniejsze 
informacje dotyczące 
Rzeczpospolitej w czasach 
Jagiellonów.

język polski 
23.06.2020, Monika 
Cieśla, dziennik 
elektroniczny

Słownik języka polskiego i wyrazów 
obcych. Zapoznaj się z materiałem 
przesłanym przez nauczyciela i 
wykonaj ćwiczenia zamieszczone na 
karcie pracy.  Prezentacja prac 
podczas lekcji online w środę.

język polski 
24.06.2020, Monika 
Cieśla, dziennik 
elektroniczny

Frazeologizmy i słownik 
frazeologiczny. Zapraszam na lekcję 
w aplikacji ZOOM. Podczas zajęć 
będziemy korzystać z podręcznika 
na Wsipnet.pl http://wsipnet.pl/

środa 24.06.2020, 9.45 - 
10.25, Zoom,link wyślę przez 
dziennik

język polski 
25.06.2020, Monika 
Cieśla, dziennik 
elektroniczny

Odmiany polszczyzny. Zapraszam na 
lekcję w aplikacji ZOOM. Podczas 
zajęć będziemy korzystać z 
podręcznika na Wsipnet.pl http://wsipnet.pl/

czwartek 25.06.2020, 10.00 - 
10.40, ZOOM,link wyślę przez 
dziennik

j.niemiecki,K.Gawlicka Thema:FilmBOX-der Neusiedler See-
poznajemy ciekawostki związane z 
Jeziorem Nezyderskim.Praca z 
zeszytem ćwiczeń str 101 dzwonek.pl

wtorek,g.10.00-10.45,GRUPA 
1,Teams

j.niemiecki,K.Gawlicka Thema:FilmBOX-Wien-poznajemy 
atrakcje Wiednia.Praca z zeszytem 
ćwiczeń str 100 dzwonek.pl

czwartek,g.11.00-11.40,
GRUPA 2, Teams

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

London`s Landmarks. Bilbo Baggins 
- T/F questions.

http://wsipnet.pl/
http://wsipnet.pl/
http://dzwonek.pl/
http://dzwonek.pl/
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plastyka M. 
Korowajczuk-Ozga 
plastyka363@gmail.com

Dokończ zadania z poprzedniego 
planeru. Zapamiętaj tegoroczne 
wakacje, żeby we wrześniu wykonać 
notatkę plastyczną. Udanych 
wakacji!

j. angielski, M. Watts środa, 11.30 - 12.00, ZOOM
Religia Katarzyna 
Kołodzieczuk, 
katechezasp363@gmail.
com Katecheza na wakacje!

wtorek, 9.10-9.50, 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 :)

Jesli chcesz to nagraj i prześlij 
mi Hymn Szkoły - podkład jest 
na stronie w zakładce"o szkole". 


