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matematyka 28.04.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Klasyfikacja czworokątów zapraszam na 
lekcję w aplikacji ZOOM godzina 9.40 
(dane do logowania jak poprzednio). 
Proszę przygotować modele: trapezu, 
równoległoboku, rombu,prostokąta, 
kwadratu, dowolnego czworokąta nie 
będącego żadnym z wcześniej 
wymienionych oraz czworokąta 
wklęsłego. Modele mają być wycięte 
(najlepiej kolorowe) wielkości ok. 2- 4cm. 
Potrzebny będzie rówjież klej. Po 
zajęciach proszę wykonać Sprawdź 
siebie str.206 - 207

matematyka 29.04.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Pole prostokąta. Jednostki pola. 
Zapraszam na lekcję w aplikacji ZOOM 
godzina 9.40. Proszę wyciąć 4 
jednakowe kwadraty dł. boku ok. 3- 4cm. 
Potrzebny będzie rówjież klej i nożyczki. 
Po zajęciach proszę wykonać zad.5 srt.
225, zad. 9,11,12,13 str.226

matematyka 30.04.2020; 
Agnieszka Prządka; 
matematykaapsp363@gmail
.com

Pole prostokąta. Proszę wykonać zad.15, 
16, 17 srt.226, zad. 18, 19 str.227. Proszę 
o ststematyczne przysyłanie prac.

historia Renata Krakowska 
dziennik elektroniczny 
historia.krakowska@gmail.
com

1. zaloguj się na platformę e-podręczniki 
(przeczytaj i wykonaj ćwiczenia tam 
zamieszczone) 2. Przeczytaj rozdział 24 i 
wykonaj ćwiczenia s. 62-63.

1. obejrzyj film :Konstytucja 3 Maja (zbliża 
się święto) 2. Przygotuj kilka kotylionów, 
flag, orłów wykonanych dowolną techniką, 
udekoruj okna w swoim mieszkaniu/pokju, 
zrób zdjęcie swojej dekoracji i przyślij 
zdjęcie do piątku.

https://gwo.
pl/konstytucja-3-maja-
p4611

https://gwo.pl/konstytucja-3-maja-p4611
https://gwo.pl/konstytucja-3-maja-p4611
https://gwo.pl/konstytucja-3-maja-p4611
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niemiecki, K.Gawlicka 
kasia7363@gmail.com

Thema:Rotkappchen-Czerwony Kapturek.
Wykonaj zadanie 14 i 15 z podręcznika
(nowe słowa sprawdź w słowniku online 
diki niemiecki) a nastepnie zad 13 i14  str 
82/83 z zeszytu ćwiczeń.Rozwiązanie 
sprawdź koniecznie na platformie 
dzwonek.pl

dzwonek.pl

niemiecki, K.Gawlicka 
kasia7363@gmail.com

Zarejestruj się na Quizizz pod własnym 
imieniem, nazwiskiem i klasą. Będziesz 
miał do wykonania quiz, który jest na 
ocenę(dotyczy zwierząt domowych i 
odmiany czasownika lubić)
 Użyj kodu  383273.  Quiz będzie ważny 
do 04.05(poniedziałek). Możesz go 
wykonać tylko raz. Pamiętaj by się 
najpierw  zastanowić, zanim podasz  
poprawne rozwiązanie. Toi,toi, toi !:)

quizizz.com

wych. fiz. dziewcząt 
Agnieszka Sławińska 
aslawinska363@gmail.com

Zapoznaj się z informacjami wykożystujac 
zamieszczony link. Zaplanuj trening 
crossowy w terenie. Uzupełnij zaległości z 
wcześniejszych tygodni- wszystko jest 
oceniane.

https://drive.google.
com/file/d/15MgljohIGwUGi-
Vdr7G_KW4f8XxcGL__/view?
usp=sharing

Kontynuacja KARTY AKTYWNOŚCI 
KRÓLOWEJ

godz. wychowawcza. 
Agnieszka Sławinska 
aslawinska363@gmail.com

T: TOLERANCJA. Obejrzyj film 
wykrzystując podany link. Zastanów się 
czy spotkałeś się z brakiem tolerancji 
oraz co było tego przyczyną. 

https://www.youtube.
com/watch?v=DL1Au8gOs9M

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

Podręcznik (Student`s Book) str. 46 ćw. 1 
i 2. W ćwiczeniu 1 nie musisz słuchać 
tekstu, wystarczy jak go przeczytasz. 
Wypisz do zeszytu słowa, które są dla 
Ciebie nowe. Zdjęcia wykonanej pracy 
prześlij mailem.

biologia  Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com

Masz gotową obserwację fasoli lub 
ziemniaka, prześlij mi. Pamiętaj karta 
pracy i zdjęcia. 

http://dzwonek.pl
http://quizizz.com
https://drive.google.com/file/d/15MgljohIGwUGi-Vdr7G_KW4f8XxcGL__/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15MgljohIGwUGi-Vdr7G_KW4f8XxcGL__/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15MgljohIGwUGi-Vdr7G_KW4f8XxcGL__/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15MgljohIGwUGi-Vdr7G_KW4f8XxcGL__/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=DL1Au8gOs9M
https://www.youtube.com/watch?v=DL1Au8gOs9M
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biologia  Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com

Zaczynamy rośliny nasienne. Zwróć 
uwagę na: organy roślin nasiennych to 
kwiat i nasiona; środowisko życia roślin 
nagonasiennych, głównie iglastych;  
budowę zewnętrzną roślin 
nagonasieennych;  cykl rozwojowy sosny. 
Obejrzyj prezenatcję do cyklu 
rozwojowego sosny ( bez znaczenia i 
przeglądu) i wykonaj ćwiczenia: 1-7/ 87-
89, prześlij wykonane.

https://drive.google.com/open?
id=1rbObr0CzW0-
eFsk0p0_dlLTfnNIiHiTZ

biologia  Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com

Obejrzyj filmik na Yuo Tube - O co chodzi 
z tymi nagonasiennymi? 

https://www.youtube.
com/watch?v=XWJayNuQc6g

geografia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com

Utrwalmy sobie wiadomości, obok link z 
wymaganiami. Masz czas 2 tygodnie, 
potem zrobimy test.

https://drive.google.com/open?
id=1sC7iv_X-
mfPyX0Yj9AjByIN9UuS43EGe

geografia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com

Wypełnij sobie powtórzeniową kartę 
pracy.

https://drive.google.com/open?
id=1YL1ZVHJ6HPeoJfYtxbu6L
mFwUXgSjL3b

język polski 27.04.Monika 
Cieśla dziennik 
elektroniczny , 
monikaciesla6@wp.pl

Uzupełnij ćwiczenia,których nie udało Ci 
się wykonać w ubiegłym tygodniu. 
Przypominam,że 29.04. rozpoczynamy 
omawianie lektury: " Alicja w Krainie 
Czarów"

język polski 28.04.Monika 
Cieśla dziennik 
elektroniczny , 
monikaciesla6@wp.pl

Części mowy - podsumowanie. 
Zapraszam na lekcję w aplikacji Zoom - 
godz. 11.00. Proszę przygotować 
niebieski podręcznik i zeszyt. Po 
zajęciach otrzymacie do wypełnienia 
kartę pracy, którą będzie trzeba uzupełnić 
i wysłać nauczycielowi do 30.04. 

https://drive.google.com/open?id=1rbObr0CzW0-eFsk0p0_dlLTfnNIiHiTZ
https://drive.google.com/open?id=1rbObr0CzW0-eFsk0p0_dlLTfnNIiHiTZ
https://drive.google.com/open?id=1rbObr0CzW0-eFsk0p0_dlLTfnNIiHiTZ
https://www.youtube.com/watch?v=XWJayNuQc6g
https://www.youtube.com/watch?v=XWJayNuQc6g
https://drive.google.com/open?id=1sC7iv_X-mfPyX0Yj9AjByIN9UuS43EGe
https://drive.google.com/open?id=1sC7iv_X-mfPyX0Yj9AjByIN9UuS43EGe
https://drive.google.com/open?id=1sC7iv_X-mfPyX0Yj9AjByIN9UuS43EGe
https://drive.google.com/open?id=1YL1ZVHJ6HPeoJfYtxbu6LmFwUXgSjL3b
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język polski 29.04.Monika 
Cieśla dziennik 
elektroniczny , 
monikaciesla6@wp.pl

Rozpoczynamy omawianie lektury. 
Przygotujcie kilka czystych kartek lub 
stron w zeszycie , na których opracujecie 
zagadnienia dotyczące Waszej lektury. 
Na kartce pierwszej napiszcie tytuł lektury 
, tam też  w ciekawej graficznie formie 
przedstawcie autora książki ( mapa myśli, 
zdjęcie i strzałki ...). Na kartce drugiej 
napisz słowo fantastyczny i  wypisz 
kolorami wyrazy bliskoznaczne do tego 
wyrazu.

Na oddzielnej kartce opisz w 5-6 zdaniach 
swój najbardziej niezwykły sen. Możesz 
swoją wypowiedź zobrazować rysunkiem. 

język polski 30.04.Monika 
Cieśla dziennik 
elektroniczny , 
monikaciesla6@wp.pl

Świat przedstawiony w lekturze. 
Zapraszam na lekcję w aplikacji Zoom- 
godz. 11.00. Przygotuj dwie czyste kartki, 
długopis,kolorowe flamastry lub kredki. 
Powiemy o elementach świata 
przedstawionego w lekturze: miejscu, 
czasie, bohaterach, narratorze i 
wydarzeniach. 

Religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com Temat: Jan – przyjaciel Jezusa

https://view.genial.
ly/5e834903ba81d90dfb1db776
/presentation-jan-apostol?
fbclid=IwAR1hHq2gvAL4BQWh
Uap_-
aG04tkfMeOPC76CpAaqZ2h-
EOBlcmtX0OM2T-8 

plastyka M. Korowajczuk-
Ozga  plastyka363@gmail.
com 

Proszę dokończyć zadania z 
poprzedniego tygodnia i niektórzy 
uczniowie muszą wykonać wcześniejsze 
prace.

https://view.genial.ly/5e834903ba81d90dfb1db776/presentation-jan-apostol?fbclid=IwAR1hHq2gvAL4BQWhUap_-aG04tkfMeOPC76CpAaqZ2h-EOBlcmtX0OM2T-8
https://view.genial.ly/5e834903ba81d90dfb1db776/presentation-jan-apostol?fbclid=IwAR1hHq2gvAL4BQWhUap_-aG04tkfMeOPC76CpAaqZ2h-EOBlcmtX0OM2T-8
https://view.genial.ly/5e834903ba81d90dfb1db776/presentation-jan-apostol?fbclid=IwAR1hHq2gvAL4BQWhUap_-aG04tkfMeOPC76CpAaqZ2h-EOBlcmtX0OM2T-8
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https://view.genial.ly/5e834903ba81d90dfb1db776/presentation-jan-apostol?fbclid=IwAR1hHq2gvAL4BQWhUap_-aG04tkfMeOPC76CpAaqZ2h-EOBlcmtX0OM2T-8
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muzyka, Karolina Szurek, 
muzyka.sp363@gmail.com

Temat: Wspólne śpiewanie oraz muzyka i 
przyroda (przeczytaj strony 124-131 oraz 
137-139). W tym tygodniu zadaję Wam 
sporo słuchania - możecie słuchać 
wskazanych nagrań np. sprzątając, 
odpoczywając albo bawiąc się. Nie 
musicie siedziec przy biurku, można np. 
leżeć ze słuchawkami.
Zaśpiewaj w domu piosenkę "Chodź, 
pomaluj mój świat". 

https://www.youtube.
com/watch?v=AqEsWi0lx9Q

Jeśli mieszkasz blisko koleżanki lub 
kolegi umów się na śpiewanie z balkonów 
o jednej godzinie.

Posłuchaj co najmniej minuty z każdego z 
nagrań wymienionych w książce w 
ramkach "posłuchaj". 

https://www.youtube.
com/watch?v=Oh3y7r3tiv0

Które nagranie najbardziej Ci się podoba? 
Zapisz w zeszycie tytuł utworu oraz 
nazwę wykonującego go chóru i krótko 
uzasadnij, dlaczego ten utwór podobał Ci 
się najbardziej.

https://www.youtube.
com/watch?v=P5mu34WkfEs

https://www.youtube.
com/watch?v=JTVXEGIS3LE
https://www.youtube.
com/watch?v=IUZEtVbJT5c
https://www.youtube.
com/watch?v=T2G3Ft4R2x4

Wsłuchuj się w odgłosy wiosennej 
przyrody i zrób zadanie "na złotą nutę" ze 
strony 138. Możesz użyć rysunku z 
książki lub narysować (zrobić na 
komputerze) własny obrazek i nagrać do 
niego "ścieżkę dźwiękową". Proszę 
spróbować przesłać pracę w Teamsach 
zamiast mailem. Termin do 8 maja.

https://www.youtube.com/watch?
v=vtAu7xkwNjQ

polecam przygotowanie tego jako slajd 
powerpoint z nagranym dźwiękiem i 
przesłanie go w Teamsach; można też w 
teamsach przesłać pracę w innej formie, 
np zwykły filmik

https://www.youtube.com/watch?v=AqEsWi0lx9Q
https://www.youtube.com/watch?v=AqEsWi0lx9Q
https://www.youtube.com/watch?v=Oh3y7r3tiv0
https://www.youtube.com/watch?v=Oh3y7r3tiv0
https://www.youtube.com/watch?v=P5mu34WkfEs
https://www.youtube.com/watch?v=P5mu34WkfEs
https://www.youtube.com/watch?v=JTVXEGIS3LE
https://www.youtube.com/watch?v=JTVXEGIS3LE
https://www.youtube.com/watch?v=IUZEtVbJT5c
https://www.youtube.com/watch?v=IUZEtVbJT5c
https://www.youtube.com/watch?v=T2G3Ft4R2x4
https://www.youtube.com/watch?v=T2G3Ft4R2x4
https://www.youtube.com/watch?v=vtAu7xkwNjQ
https://www.youtube.com/watch?v=vtAu7xkwNjQ
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(najprostsza forma zrobienia tego zadania 
do filmik, na którym widać otwartą książkę 
i słychać robione przez ucznia odgłosy 
odpowiadające obrazkowi ze strony 138)

https://www.youtube.com/watch?
v=Vj7vHmejrPA

posłuchaj

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

Z podręcznika wykonaj zadania z 
PROGRESS CHECK 4. Zadania 
1,2,3,4,5,6,7 str. 66 i 67. Zadania 
sprawdzimy razem w poniedziałek (4 
maja) o godz. 10 na lekcji przez ZOOM 
- zaproszenie wyślę jak zawsze przez 
dziennik .

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

Kartkówka PAST SIMPLE. Przez dziennik 
elektroniczny otrzymasz nr zadania na 
quizizz.com. Pamiętaj, abyś był 
zarejestrowany pod swoim imieniem i 
nazwiskiem - masz jedno podejście do 
testu.

W-f chłopców Marcin Pyzara 
muksbemowo@o2.pl

1. Ponownie zachęcam do udziału w 
zajęciach z wychowania fizycznego na 
żywo prowadzonych na facebooku, każdy 
wtorek i czwartek godz.15(bardzo proszę 
o przesłanie krótkiego filmiku z waszych 
ćwiczeń na e-mail - musimy zacząć 
stawiać oceny:)) 2. Przygotuj pracę z 
sylwetką twojego ulubionego sportowca i 
przyślij na mój e-mail(praca również 
będzie oceniana)

https://www.facebook.
com/MUKS-G-81-Bemowo-
105754280801610/

https://www.youtube.com/watch?v=Vj7vHmejrPA
https://www.youtube.com/watch?v=Vj7vHmejrPA
https://www.facebook.com/MUKS-G-81-Bemowo-105754280801610/
https://www.facebook.com/MUKS-G-81-Bemowo-105754280801610/
https://www.facebook.com/MUKS-G-81-Bemowo-105754280801610/

