
dla klasy 5b wychowawczyni: Edyta Suska

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

Lekcje online: dzień, 
godzina, aplikacja, 
informacja o linku 

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

matematyka Agnieszka 
Prządka

Prostopadłościan i sześcian piątek 8.50 Zoom

j. angielski gr 2, M. Watts czwartek, 11.20 - 12.00, 
ZOOM

j. angielski gr 2, M. Watts piatek, 9.30 - 10.00, ZOOM
język polski Edyta Suska wtorek

 przygotuj podręcznik i zeszyt, 
sprawdzimy pracę domową

wtorek Zoom 10.00-10.40

język polski Edyta Suska środa 
przygotuj podręcznik do nauki 
literatury, nauczymy sie pisać 
sprawozdanie
praca domowa: z podręcznika do 
nauki literatury przepisz do zeszytu 
schemat budowy sprawozdania, z 
prezentacji zamieszczonej obok 
przepisz z rysunku słówka z "banku 
słów"

https://www.canva.
com/design/DAD69X6lWGE/ykg1X_m
lYOLeHLqIr2LKhA/view?
utm_content=DAD69X6lWGE&utm_c
ampaign=designshare&utm_medium
=link&utm_source=sharebutton&fbcl
id=IwAR0Prt_xJujcq1cVCrrVyvEQD0q
L0E-RZuAoHU9vbP6WZ0gLSqSg-
7C3Yts

środa Zoom 10.00-10.40

język polski Edyta Suska czwartek 
z prezentacji zamieszczonej obok 
przepisz do zeszytu ( po 
wczesniejszym uzupełnieniu)wzór 
sprawozdania

https://www.canva.
com/design/DAD69X6lWGE/ykg1X_m
lYOLeHLqIr2LKhA/view?
utm_content=DAD69X6lWGE&utm_c
ampaign=designshare&utm_medium
=link&utm_source=sharebutton&fbcl
id=IwAR0Prt_xJujcq1cVCrrVyvEQD0q
L0E-RZuAoHU9vbP6WZ0gLSqSg-
7C3Yts

język polski Edyta Suska piątek
 zredaguj i zapisz do zeszytu  
poprawione sprawozdanie z 
wycieczki szkolej lub rodzinnej. 
Opisz dokładnie, co widziałeś i 
zwiedzałeś.

godz. wychowawcza
 Edyta Suska

piątek piątek Zoom 10.00-10.40

Historia Renata 
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

Przypominj sobie informacje o 
Jagiellonach z ostatniej lekcji on-line 
i wykonaj ćwiczenia s. 90-93
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Religia, Katarzyna 
Kołodziejczuk, 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Święty Wojciech.

https://view.genial.
ly/5ee64027f319630d74c4a911/prese
ntation-sw-wojciech-klasa-5

Religia, Katarzyna 
Kołodziejczuk, 
katechezasp363@gmail.
com

Temat:Czy uczucia mogą być złe? środa 11.00-11.40, Zoom

biologia Ewa Olkowska Wyjdź na spacer i poobserwuj 
rośliny okrytonasienne. Zwróć 
uwagę na liście ( kształt, blaszkę 
liściową) kwiaty(typy kwiatów) 
nasiona  i owoce 
(rozprzestrzenianie przez wiatr i 
zwierzęta)

geografia Ewa Olkowska Omówiliśmy strefy klimatyczne, 
znasz już  ich cechy 
charakterystyczne, więc zastanów 
się, w której strefie chciałabyś/łbyś 
zamieszkać. 

plastyka M. Korowajczuk-
Ozga plastyka363@gmail.
com

T: Płaskorzeźba
Zobacz lekcję szkoła z tvp, będzie 
pomocą do wykonania medalu dla 
ulubionego nauczyciela
  Link obok                                                      
Sprawdzę we wrześniu.

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-
klasa-5,plastyka-lekcja-1-
18052020,47793742

jęz. ang. gr.1, A. Grzyb 17.06, śr. godz. 9:00-9:30, 
Zoom

j.niemiecki,K.Gawlicka, 
kasia7363@gmal.com

Thema:FilmBOX-Wien-pracujemy z 
filmem poświęconym stolicy Austrii- 
zeszytem ćwiczeń str 100 dzwonek.pl

wtorek,godz.11.00-11.40, 
Teams, grupa 1

j.niemiecki,K.Gawlicka, 
kasia7363@gmal.com

Thema:FilmBOX-Besuch beim 
Tierarzt-wizyta u weterynarza -
zeszyt ćwiczeń str 99 dzwonek.pl

wtorek,godz.12.00-12.40, 
Teams, grupa  2

muzyka, Karolina Szurek, 
muzyka.sp363@gmail.
com

Jeśli masz ochotę nagraj jak 
śpiewasz Hymn Szkoły - z Waszych 
filmików wybiorę fragmenty i 
zmontuję filmik. 

https://www.youtube.com/watch?
v=2mqf49EAqSU

Żeby nagranie dobrze wyszło, 
musisz śpiewać z podkładem. 
Do nagrania ubierz się w strój 
galowy! Zadbaj o tło: puste albo 
fajne. Pod linkiem (obok) 
znajdziesz podkład i tekst.

https://sp363.pl/fileget/hymn-szkoly-1.
pptx
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Przygotuj podręcznik do oddania do 
biblioteki: dokładnie go przejrzyj i 
wytrzyj gumką wszelkie dopiski 
ołówkowe
Przygotuj pięć szklanek , nalej do 
każdej trochę wody. Ustaw je tak, 
aby najbardziej pusta stała z lewej 
strony, a potem stopniowo coraz 
bardziej napełnione - w prawo. 
Oznacz szklanki nazwami nut lub 
kolorami (zgodnie z filmikiem). 
Zagraj melodię - link obok. 

https://www.youtube.com/watch?
v=QtOXx0B2fpo

możesz do grania włączyć 
domowników i przydzielić im 
obsługę kilku szklanek 
(dźwięków)

To samo polecenie, ale trudniejsza 
melodia: tym razem potrzebujesz 
całej gamy, 8 dźwięków.

https://www.youtube.com/watch?
v=xoc5PjmoJ7k

melodie możesz grac tez na flecie, 
na dzwonkach lub innym 
instrumencie. 

https://www.youtube.com/watch?v=QtOXx0B2fpo
https://www.youtube.com/watch?v=QtOXx0B2fpo
https://www.youtube.com/watch?v=xoc5PjmoJ7k
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