
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

Informatyka Elżbieta 
Białek

Tworzenie własnej gry wykonanie do końca 
tygodnia

https://youtu.
be/Cx5P1AfeZ-E

matematyka 2.06; 
Agnieszka Prządka; mat2.
sp363@gmail.com 

Dzielenie liczb całkowitych. Zadania 
umieszczę na Teamsach

Zoom, godzina 9.25
matematyka 3.06; 
Agnieszka Prządka; mat2.
sp363@gmail.com

Potęgowanie liczb całkowitych. 
Zadania umieszczę na Teamsach

Zoom, godzina 9.25
matematyka 4.06; 
Agnieszka Prządka; mat2.
sp363@gmail.com

Sesja z plusem.Zadania zostaną 
udostępnione 4.06.

matematyka 5.06; 
Agnieszka Prządka; mat2.
sp363@gmail.com

Działania na liczbach całkowitych. 
Zadania umieszczę na Teamsach

geografia Ewa Olkowska Temat: Krajobraz tajgi i tundry. 
Obejrzyj lekcję i zapamiętaj: głowne 
cechy krajobrazu tundry i tajgi, 
świat roślin i zwierząt tych 
krajobrazów, jakie jest życie 
mieszkańców. 

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

biologia ewa Olkowska Temat: Rozprzestrzenianie się roślin 
okrytonasiennych. Przygotuj 
ćwiczenia.

środa 10.50-11.30, ZOOM

Historia Renata Krakowska 
historia.krakowska@gmail.
com

1. Lekcja on-line:tematy: 
Społeczeństwo i gospodarka Polski 
dzielnicowej; Odbudowa Królestwa 
Polskiego. 2. Ćwiczenia: 1,2/82, 
3/83, 2/84, 4,5/85

wtorek 11.00-11.45 TEAMS Zadanie dodatkowe: wykonaj 
prezentację (multimedialną) o 
jednym z królów Polski o którym 
do tej pory mówilismy. 
Prezentacja ma zawierać 
maksymalnie 12 slajdów 
(proszę nie koiować całych 
życiorysów); całość ma 
zachęcac do obejrzenia (jakieś 
ciekawostki, quiz,bibliografia - 
czyli z czego korzystaliście). 
Pracę dodatkową przyjmuję 
tylko do 8 czerwca.

https://youtu.be/Cx5P1AfeZ-E
https://youtu.be/Cx5P1AfeZ-E
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niemiecki,K.Gawlicka,
kasia7363@gmail.com

Thema:Woher kommst du?-skąd 
pochodzisz.Podręcznik zad 10/84,
zeszyt ćw.2/90,podręcznik zad 2 i 4 
str 74.

dzwonek.pl wtorek g.10-10.45, gr.1 ,
TEAMS,wtorek,g.12.00-12.45 
gr 2, Teams

niemiecki,K.Gawlicka,
kasia7363@gmail.com

Thema:Wo wohnst du?-gdzie 
mieszkasz.Praca samodzielna z 
zeszytem ćwiczeń-zad 3,4,5 str 
90/91-odpowiedzi sprawdź na 
dzwonek.pl

dzwonek.pl

język polski 1.06.2020, 
Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Uzupełnij zadania i ćwiczenia, 
których nie udało Ci się wykonać w 
ubiegłym tygodniu. 

język polski 2.06.2020, 
Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Powtórzenie do sprawdzianu 
podsumowującego III rozdział z 
pomarańczowego podręcznika. 
Zapraszam na lekcję w aplikacji 
Zoom. Proszę przygotować 
podręcznik. 

2.06.2020 wtorek, 13.00 - 
13.30, Zoom, link wyślę przez 
dziennik

język polski 3.06.2020, 
Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Sprawdzian - III rozdział z 
pomarańczowego podręcznika. 
Dzisiaj przeznacz 45 minut na 
wypełnienie arkusza- sprawdzianu. 
Pracuj samodzielnie. Szczegóły 
dotyczące odesłania prac podam 
przez dziennik. 

język polski 4.06.2020, 
Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Analiza zdania pojedynczego- 
zapraszam na lekcję w aplikacji 
Zoom. Proszę przygotować zeszyty 
ipodręczniki. Można też skorzystać z 
epodręczników na platformie 
Wsipnet.pl

http://wsipnet.pl/ 4.06.2020 czwartek, 11.00 - 
11.40, Zoom, link wyślę przez 
dziennik

język polski 5.06.2020, 
Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Zdanie pojedyncze i typy związków 
wyrazowych. Zapraszam na lekcję w 
aplikacji Zoom. Proszę przygotować 
zeszyty i podręczniki. Można też 
skorzystać z epodręczników na 
platformie Wsipnet.pl 

http://wsipnet.pl/ 5.06.2020 piątek, 12.00 - 
12.40, Zoom, link wyślę przez 
dziennik

http://dzwonek.pl/
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j. angielski Barbara 
Baumert, angielski.
sp363@gmail.com

Past simple of regular and irregular 
verbs. Na lekcję na Zoom proszę 
wykonać ćw. 1-5 str. 26 z 
ćwiczeniówki

środa 12.00-12.40 Zoom, 
zaproszenia wyślę pocztą.

plastyka M. Korowajczuk-
Ozga plastyka363@gmail.
com

T: Rzeźba 
Zobacz lekcję  link obok:                                   
Wykonaj pokazane tam ćwiczenia, 
do wyboru.
Zdjęcie wyślij do 10.06

https://vod.tvp.pl/video/szkola-
z-tvp-klasa-5,plastyka-lekcja-1-
04052020,47793209

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk  
katechezasp363@gmail.
com

Temat:Historia Zbawienia. 
Utrwalenie wiadomości z Pisma 
Świętego.Wraz z drużyną uratuj 
świat, wykonując misje w 
prezentacji. 

https://view.genial.
ly/5ecacfa1ad9c9e0d8e20959c
?
fbclid=IwAR1T0sO6GuPpupEQ
f_GPK6PerLiX929UMAwxJspB
S8RzB5VsQ1BfHgEqXa4

środa 13.00-13.30 Zoom link 
przyślę przez dziennik

życzenia

https://biteable.
com/watch/dzie-
dziecka-religia-
2597045

j. angielski gr 2 M. Watts 
magda.watts.mw@gmail.
com Reflexive pronouns.

środa, 11.40 - 12.20, ZOOM

j. angielski gr 2 M. Watts 
magda.watts.mw@gmail.
com Festive food.

czwartek, 11.50 - 12.30, 
ZOOM

j. angielski gr 2 M. Watts 
magda.watts.mw@gmail.
com

Everday English - making 
suggestions.

piątek, 10.15 - 10.55, ZOOM

wychowanie fizyczne 
Agnieszka Sławińska 
aslawinska363@gmail.com

Temat: Piłka Ręczna.Przepisy gry.
Nauka Rzutów. Zadanie: zapoznaj 
się z materiałem zamieszczonym w 
linku obok. Rozwiąż test. Test odeślij 
na adres podany obok.

https://drive.google.
com/file/d/151VoNqrzY5WZ07
SpSwuKN4p8ma9_u9NS/view?
usp=sharing KATRTA AKTYWNOŚCI 

KRÓLOWEJ-  odeślij
godzina wychowawcza 
Agnieszka Sławińska 
aslawinska363@gmail.com 

Temat: podsumowanie roku 
szkolnego 2029/20- indywidualna 
analiza zachowania
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muzyka, Karolina Szurek, 
muzyka.sp363@gmail.com

Temat: o rodzinie w rytmie rocka (i 
nie tylko). Wykonaj zadanie 
"Muzyczny portret rodzinny" - 
plakat. Na dużej kartce narysuj jako 
swoją rodzinę (np jako "buźki" albo 
wklejone zdjęcia) i obok każdej 
osoby zapisz tytuły piosenek, nazwy 
muzycznych stylów, oraz nazwiska 
wykonawców, których te osoby 
lubią. Zdjęcie swojej pracy prześlij 
mailem albo umieść w swoim 
folderze w Teamsach. 

jako rozszerzoną wersje tej 
pracy możesz zrobić slajdy, w 
których umieścisz linki do 
nagrań ulubionych piosenek, 
albo nagrać wywiady z osobami 
z rodziny


