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

Present simple - czasowniki w 3.os. l. poj. 
Zaimki w funkcji dopełnienia, przysłówki 
częstotliwości. Zagadnienia omówimy na 
lekcji w aplikacji ZOOM.

Środa godz. 12:00-12:40 j. 
angielski, ZOOO, 
zaproszenie zostanie 
wysłane przez dziennik 
elektroniczny

niemiecki, K.Gawlicka, 
kasia7363@gmail.com

W tym tygodniu sprawdzam Wasze 
umiejętności z rozdziału 2.W tym celu 
zarejestruj się z pomocą rodzica na quizizz.
com a potem zaloguj wpisując własne 
imię i nazwisko oraz klasę.Wpisz podany  
KOD 642984, żeby móc wykonać zadania.
Na każde pytanie masz 45 sek-to dużo:), 
bo pytania są króciutkie.To zadanie musisz 
wykonać do 18.05(poniedziałek) do godz.
20.00, potem gra jest nieaktywna.W razie 
problemów-pisz na czacie w Teams:).W 
kolejnym tygodniu(18.05-22.05) mamy 
lekcję online na Teams.

quizizz.com

historia Renata 
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1. obejrzyj film o Marii Skłodowskiej-Curie, 
2 wykonaj cwiczenia s.61-61, 3. prześlij 
odpowiedzi tylko s.62 do 18 maja

https://www.cda.
pl/video/2677266c0

Możesz wykonać plakat o 
Marii Skłodowskiej-Curie i 
przesłać mi do 18 maja

technika Agnieszka Szałaj 
aszalaj@wp.pl

podręcznik strona 52-57, proszę wykonać w 
zeszycie  przedmiotowym wszystkie ćwiczenia z 
tego zakresu stron (6ćwiczeń) i umieścić zdjęcia 
w swoim folderze w Teams w kanale technika. 
Termin oddania prac 22.05.2020

plastyka M. 
Korowajczuk-Ozga  
plastyka363@gmail.com 
/ Teams

T: Techniki mieszane
Przeczytaj rozdział str. 52-57
Napisz notatkę w zeszycie, wyjaśniając 3 
techniki mieszane.
Eksperymentuj z różnymi technikami.
Zrób ćwiczenie plastyczne ze str. 52
Zdjęcie notatki oraz wykonanego ćwiczenia 
umieść w swoim pliku Teams

język polski 11.05.2020 
Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny 

Uzupełnij ćwiczenia i zadania, których nie 
udało Ci sięwykonaćw ubiegłym tygodniu. 

http://quizizz.com
https://www.cda.pl/video/2677266c0
https://www.cda.pl/video/2677266c0
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język polski 12.05.2020 
Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny 

Zaloguj się na platformę Epodreczniki.pl,
temat " Marzenia", wykonaj polecenia 1,3,4 
i 8. Nie wysyłaj zdjęć z wykonanych 
poleceń, zobaczę je na platformie.  

jezyk polski 13.05.2020 
Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Zapraszam na lekcję w aplikacji Zoom. 
Poznacie termin - porównanie. Proszę na 
lekcję przygotować pomarańczowy 
podręcznik .Po zajęciach należy wykonać 
polecenia 4 i 5 str. 225

środa 13.05 godz.11.00, 
aplikacja Zoom, lin wyślę 
przez dziennik

Wykonaj  zad. 2 str. 226 
Zabawy wyobrażni : 
Wyjrzyj przez okno , 
popatrz dokładnie i opisz 
wybrane elementy 
krajobrazu, używając 
porównań. 

jezyk polski 14.05.2020 
Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Praca samodzielna. Otrzymacie przez 
dziennik One Drive  kartę pracy ,proszę ją 
wypełnić i odesłać nauczycielowi. Wiersz + 
polecenia. 

jezyk polski 15.05.2020 
Monika Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Zapraszam na lekcję w aplikacji Zoom. 
Poznacie termin - przenośnia. Proszę na 
lekcję przygotować pomarańczowy 
podręcznik .Po zajęciach należy wykonać 
polecenia 7 i 8 str. 229

piątek 15.05 godz. 11.00, 
aplikacja Zoom, link wyślę 
przez dziennik

godz. wychowawcza 
11.05.2020 Monika 
Cieśla 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Ustalone 8.05.2020 spotkanie w aplikacji 
Zoom. Kontynuujemy nasze rozważania na 
temat tolerancji.

poniedziałek 11.05, 
aplikacja Zoom, link 
wysłany przez dziennik

religia K.Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat nr 58:Wadowice – tu wszystko się 
zaczęło.
Nic nie musisz wysyłać :) chyba że ktoś ma 
zaległe prace

https://view.genial.
ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/
presentation-jan-pawel-ii-kli?
fbclid=IwAR0PYC2lo516WHPZ
wOp12fzAk7GyDskGsKjqnm80
BM7E6syGjQugTrtt02g 

matematyka 11.05 J. 
Strzelecka-Włodarz 
kontakt jadwiga.
strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Ułamek jako część całości. Uczniowie 
rozwiązują temat z zeszytów ćwiczeń str. 
14-15 zad. 1-5 obowiązkowo. Dla chętnych 
zad. 6-9 str. 16. Zadania zostaną 
sprawdzone podczas zajęć w środę o godz. 
13:00 na zoomie. 

https://view.genial.ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/presentation-jan-pawel-ii-kli?fbclid=IwAR0PYC2lo516WHPZwOp12fzAk7GyDskGsKjqnm80BM7E6syGjQugTrtt02g
https://view.genial.ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/presentation-jan-pawel-ii-kli?fbclid=IwAR0PYC2lo516WHPZwOp12fzAk7GyDskGsKjqnm80BM7E6syGjQugTrtt02g
https://view.genial.ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/presentation-jan-pawel-ii-kli?fbclid=IwAR0PYC2lo516WHPZwOp12fzAk7GyDskGsKjqnm80BM7E6syGjQugTrtt02g
https://view.genial.ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/presentation-jan-pawel-ii-kli?fbclid=IwAR0PYC2lo516WHPZwOp12fzAk7GyDskGsKjqnm80BM7E6syGjQugTrtt02g
https://view.genial.ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/presentation-jan-pawel-ii-kli?fbclid=IwAR0PYC2lo516WHPZwOp12fzAk7GyDskGsKjqnm80BM7E6syGjQugTrtt02g
https://view.genial.ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/presentation-jan-pawel-ii-kli?fbclid=IwAR0PYC2lo516WHPZwOp12fzAk7GyDskGsKjqnm80BM7E6syGjQugTrtt02g
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matematyka 13.05 J. 
Strzelecka-Włodarz 
kontakt jadwiga.
strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Porównywanie ułamków o jednakowych 
licznikach lub mianownikach. Uczniowie 
zapisują notatkę w zeszycie 
przedmiotowym, która znajduję się w linku 
do zadań podstawowych. Mam prośbę, aby 
notatkę zapisać w zeszycie i filmy oglądnąć 
przed lekcją o godz. 13:00 na zoomie. 

https://drive.google.
com/file/d/1KDuzCBkDWUK9BI
Md-ozwlTDtfINs06tt/view?
usp=sharing

Lekcja on- line środa 
godz. 13:00 informacja w 
linku wysłanym na e-maila 
przez dziennik 
elektroniczny

https://www.youtube.
com/watch?
v=7dHUhuSnGK0&t=30s

https://www.youtube.
com/watch?
v=I1YqPPEiY1E&t=68s

matematyka 14.05 J. 
Strzelecka-Włodarz 
kontakt jadwiga.
strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Porównywanie ułamków o jednakowych 
licznikach lub mianownikach. Uczniowie 
wykonują zadania z zeszytu ćwiczeń str. 
17-18 zaad. 1-7.  

matematyka 15.05 J. 
Strzelecka-Włodarz 
kontakt: jadwiga.
strzelecka-
wlodarz@szkolar14.pl

T: Ułamek jako dzielenie. Uczniowie 
zapisują notatkę w zeszycie 
przedmiotowym, która znajduje się w linku 
do zadań podstawowych. Oglądnij film w 
linku do zadanich rozszerzonych. Uczniowie 
rozwiązują zadania w zeszytach 
przedmiotowych z podręcznika str. 204 zad. 
1-5. 

https://drive.google.
com/file/d/1a_hok7WWVxGdpU
9aX_dDNmAz5kqgy4tT/view?
usp=sharing

https://www.youtube.
com/watch?
v=vfzcW6UMWik

przyroda Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.
com

Zaloguj się na epodręczniki. Zapoznaj się z 
materiałem z krajobrazu. Nie odsyłaj nic, ja 
będę widziała na platformie. Przygotuj sie 
do testu.

Wychowanie do życia w 
rodzinie Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.
com

Rozwiąż krzyżówkę https://drive.google.com/open?
id=13p8ixQipV30nEGUnE88zy
yzwB4cp1MNA

https://drive.google.com/file/d/1KDuzCBkDWUK9BIMd-ozwlTDtfINs06tt/view?usp=sharing
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WF dziewczęta, A.
Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmai
l.com 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z 
przyrządem nietypowym.
Zadanie: Zapoznaj się z zestawem ćwiczeń 
z przyrządem nietypowym (krzesłem :)).
Dla chętnych na ocenę - wykonaj zestaw 
ćwiczeń ogólnorozwojowych używając do 
tego ogólnodostępnego "przyrządu" jakim 
w domu jest krzesło. Ćwiczenia wykonuj w 
odpowiedniej ilości powtórzeń, w zależności 
od indywidualnej kondycji.
Ćwicz bezpiecznie pod okiem osoby 
dorosłej. Kilka zdjęć lub filmik z wykonania 
zadania wyślij na adres e-mail.

https://www.youtube.
com/watch?
v=DP5Gib9SXo8#action=share

innowacje akrobatyczne
dziewcząt Agnieszka
Sławińska
aslawinska363@gmail.
com

Temat: Zachęcamy innych do aktywności
fizycznej. Zadanie: Przeczytaj informacje
zamieszczone w linku obok, podejmij
zaproponowaną aktywność fizyczną,
zachęć innych do aktywnego wypoczynku
w wybranym przez Ciebie miejscu. 

https://drive.google.
com/file/d/1KhYLK2C2nfsoiHKj
7IeprUp0-wtSpBVz/view?
usp=sharing

Karta KRÓLOWEJ 
AKTYWNOŚCI
FIZYCZNEJ

https://drive.google.
com/open?
id=19rM9Vm9U5sTyL8EBq
2XK1oXKlODO72QV

W-f chłopców Marcin 
Pyzara 
muksbemowo@o2.pl

1.Jak w każdym tygodniu zapraszam do 
uczestnictwa ze mną w zajęciach online na 
stronie facebook Muks G-81 Bemowo 
przypominam, że nie są to zajęcia stricte 
piłkarskie a ogólnorozwojowe jedynie z 
akcentami piłkarskimi, a więc są to zajęcia 
dla wszystkich. Na żywo transmisja odbywa 
się w każdy wtorek i czwartek o godz. 15:
00 ale możliwość odtworzenia filmu 
możliwa jest w każdym momencie po jej 
zakończeniu.

https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8#action=share
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W-f chłopców+innowacje 
Marcin Pyzara 
muksbemowo@o2.pl

W tym tygodniu ponadto zajmiemy się 
pomiarem tętna w stanie spoczynku i po 
wysiłku. Jak zmierzyć tętno spoczynkowe 
zobaczysz na załączonym filmiku. Twoim 
zadaniem jest najpierw zmierzyć tętno 
spoczynkowe, a następnie wykonać 20 
pompek, 20 przysiadów i 20 brzuszków i 
ponownie zmierzyć tętno. Zaobserwuj jak 
zareaguje twoje tętno i sprawdź po jakim 
czasie wróci do początkowej wartości. W 
miarę możliwości prześlij do mnie wynik 
pomiaru tętna spoczynkowego, 
wysiłkowego oraz czas powrotu do tętna 
początkowego.

https://www.youtube.
com/watch?v=Y8cd9ShYK5k

muzyka, Karolina Szurek, 
muzyka.sp363@gmail.com, 
lub kontakt przez Teams 
(lub Vulcan)

Temat: Jesteśmy dziećmi Ziemi. Do przeczytania 
str 128-129. Przeczytaj tekst piosenki, następnie 
zaśpiewaj ją razem z nagraniem. Zwróć uwagę na 
nowe wartości rytmiczne - szesnastki. 

https://www.youtube.
com/watch?v=wecXkH7wM8k

Tylko dla chętnych: 
nagraj jak śpiewasz 
piosenkę "Jesteśmy 
dziećmi Ziemi" 
(nakładając głos na 
nagranie) i udostępnij 
nagranie w Teams. 
Zamiast filmować siebie 
w czasie śpiewania 
sfilmuj rysunek Ziemi, lub 
piękny widok za oknem.

Obok podaję link do karty pracy utrwalającej 
znajomość wartości rytmicznych. Wypełnione 
karty pracy proszę umieścić w Teamsach w 
swoim folderze i w Teamsach wysłać mi o tym 
wiadomość (można też nadal wysyłać mailem)

https://drive.google.com/open?
id=1gHQnXTX3pOjCw0JD0eh
O4xYhG5TbdIaA
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