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matematyka

24.03 
1.Obejrzyj filmiki o dzieleniu pisemnym 
ułamków dziesiętnych przez liczby 
naturalne.
https://www.youtube.com/watch?v=-
DK8rua2hhA
https://www.youtube.com/watch?v=VykRh-
D09yM
2.Wykonaj dzielenie ułamków dziesiętnych 
przez liczby naturalne do uzyskania 5 
ananasów
https://www.matzoo.pl/klasa5/dzielenie-
ulamkow-dziesietnych-przez-liczbe_32_181
25.03
1.Obejrzyj filmik o dzieleniu pisemnym 
ułamków dziesiętnych
https://www.youtube.com/watch?
v=JLtJ04Y9p-Y  lub
https://www.youtube.com/watch?
v=NmuR91sLyLk
2.Wykonaj w zeszycie zadanie 1 str.183
26.03
Wykonaj zadanie 8, 15, 16, 19 strona 184
27.03
Wykonaj zadanie 4, 5, 6, 7strona 186

Po wykonaniu pracy wyślij 
screena lub zdjęcie.Pamiętaj o 

systematycznej pracy.
matematykaAP.

sp363@gmail.com Agnieszka Prządkatydzień II 23.03-27.03

język niemiecki karta pracy

https://drive.google.com/open?
id=1nslRY4AFg0ohYPlNzSclUbbyL

2XeRRKM

dziennik elektroniczny 
lub kasia7363@gmail.

com
Katarzyna Gawlicka-

Lucima

wychowanie fizyczne chłopcy

1. wspólnie z rodzicami lub sam pobaw się 
w sportową ruletkę przez 15 minut dziennie
( wykonaj conajmniej 5 wylosowanych 
ćwiczeń)2. Naucz się zwodu piłkarskiego ze 
strony naszego klubu muksg81.futbolowo.pl 
(filmik nr.2)

https://wordwall.
net/pl/resource/893767/wychow
anie-fizyczne/wf-online-w-domu-

%c4%87wiczenia
vulcan lub 

muksbemowo@o2.pl Marcin Pyzara

plastyka

W tym tygodniu oczekuję od was zdjęć lub 
skanów notatek i pracy plast. z 
zastosowaniem odpowiedniej kompozycji. 
Proszę napisać jaką kompozycję 
zastosowaliście w swojej pracy.

Dla relaksu zobacz filmik ten i 
podobne o kompozycji: 

https://www.youtube.
com/watch?v=XDghbViYf-A 

plastyka363@gmail.com 
lub dziennik 
elektroniczny

Małgorzata 
Korowajczuk-Ozga

język polski
23.03 Pracujemy nad uzupełnieniem zadań 
dodatkowych z poprzedniego tygodnia

praca z podręcznikiemi 
uzupełnienie notatek w zeszycie

dziennik elektroniczny 
ewentualnie 

monikaciesla6@wp.pl Monika Cieśla

https://drive.google.com/open?id=1nslRY4AFg0ohYPlNzSclUbbyL2XeRRKM
https://drive.google.com/open?id=1nslRY4AFg0ohYPlNzSclUbbyL2XeRRKM
https://drive.google.com/open?id=1nslRY4AFg0ohYPlNzSclUbbyL2XeRRKM
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia
https://www.youtube.com/watch?v=XDghbViYf-A
https://www.youtube.com/watch?v=XDghbViYf-A
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tydzień II 23.03-27.03

wych. fiz. dziewcząt

Wykonaj obwód stacyjny conajmniej 4 razy 
w tygodniu. Wyniki zapisz by móc porównać 
je po tygodniu. Instrukcję otrzymasz w 
VULCANIE. 

Konkurs na KRÓLOWĄ 
AKTYWNOSCI FIZYCZNEJ. 

Zanotuj podjęta aktywnośc 
fizyczna na karcie Królowej. Za 

uzyskane wyniki otrzymasz 
nagrodę. 

Obwód stacyjny 
https://drive.google.com/open?

id=1w-
q24ao78fI1sh08T13yzd6AL89aZ

Owf
Karta Królowej Aktywności 

Fizycznej
https://drive.google.com/open?

id=19rM9Vm9U5sTyL8EBq2XK1o
XKlODO72QV

aslawinska363@gmail.
com VULCAN Agnieszka Sławińska

j. angielski
Z ćwiczeniówki (Workbook) wykonaj ćw. 1 i 
2 ze str. 21.

Odpowiedzi do wykonanych 
ćwiczeń prześlij na podany obok 

adres email, do poniedziałku.
angielski.sp363@gmail.

com Barbara Baumert

historia

1. Odwiedź wirtualne muzeum w Biskupinie 
2. Wykonaj własną gazetę - Wczesne 
średniowiecze

Obejrzyj film z serii Był sobie 
człowiek - Karolingowie https:

//www.cda.pl/video/281887934 

Prześlij wykonaną przez siebie 
gazetę (maksymalnie 2 strony 
A4). Nadaj tytuł, napisz kilka 

krótkich artyckułów (np. co Cię 
zaciekawiło, spodobało), wklej 

zdjęcia, napisz o swojej wizycie 
w wirtualnym muzeum. Całość 
ma zachęcać do przeczytania. 

Artykuły mają dotyczyć tematów 
19 i 20. Praca może być 

wykonana ręcznie i przesłane 
screany. Całość proszę wysłać 

pocztą do 30 marca. Pamiętaj o 
podanym dokładnie własnym 
imieniu i nazwisku oraz klasie

dziennik elektroniczny 
historia.

krakowska@gmail.com Renata Krakowska

biologia 
Prowadź dalej obserwację swojeje rośliny i 
rób notatki :)

biologia film https://epodreczniki.pl/a/mchy/D1yVpeKf0
biologia film https://epodreczniki.pl/a/film/D1Ao2GiyX
bilogia zadanie https://learningapps.org/978935

biologia 

1. Wejdź na stronę e podręczniki - Mchy  - 
obejrzyj filmiki   https://epodreczniki.
pl/a/mchy/D1yVpeKf0    2. Obejrzy film 
https://epodreczniki.pl/a/film/D1Ao2GiyX      
3. Wykonaj zadanie, zrób screen i prześlij 
na mail   https://learningapps.org/978935  epodręcznik, podręcznik, 

dziennik elektroniczny    
biologiasp363@gmail.

com Ewa Olkowska

https://epodreczniki.pl/a/mchy/D1yVpeKf0
https://epodreczniki.pl/a/film/D1Ao2GiyX
https://learningapps.org/978935
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geografia Zrobiłeś kartę  pracy to prześlij mi na mail:) 
biologiasp363@gmail.

com Ewa Olkowska

geografia karta pracy

https://drive.google.com/open?
id=1WX7JdyW43dREyMhGhkiPKlpYFXpKEC9
j

geografia https://learningapps.org/1262706

geografia 

1. Wykonaj  zadanie i zrób screen  https:
//learningapps.org/1262706       2.Karta 
pracy  https://drive.google.com/open?
id=1WX7JdyW43dREyMhGhkiPKlpYFXpKEC9
j             Screen i kartę pracy prześlij na 
mail karta pracy

biologiasp363@gmail.
com Ewa Olkowska

język polski 

24.03. lekcja - epodreczniki Wejdź na 
stronę epodręczniki.pl , otwórz zakładkę 
szkola podstawowa , w wyszukiwarce wpisz 
temat lekcji  Syzyfowa praca ;znasz już mit 
o Syzyfie , ale przed wykonaniem ćwiczeń 
możesz gosobie oczywiście przypomnieć. W 
zeszycie wykonaj ćwiczenia 2, 6 i 10

obejrzyj animację - Youtube - 
Bajanie na ścianie - Syzyf

epodręczniki.pl , youtube -
animacja " Syzyf"

dziennik elektroniczny ,
ewentualnie 

monikaciesla6@wp.pl Monika Cieśla

język polski 

25.03 Gramatyka - odmień w zeszycie 
przez przypadki w l.pojedynczej wyrazy : 
komputer, pogoda i nauka a w liczbie 
mnogiej książki. Następnie ułóż zdania 
pojedyncze rozwinięte z wyrazami w 
odpowiedniej formie: komputer w 
Narzędniku, pogoda w Wołaczu, nauka w 
Dopełniaczu - czyli trzy zdania:) praca indywidualna , zeszyt

dziennik elektroniczny 
ewentualnie 

monikaciesla6@wp.pl Monika Cieśla

językpolski 

26.03 Czytanie - przeczytaj w 
pomarańczowym podręczniku str 152 - 159 
" Dwanaście prac Heraklesa" i zaprezentuj 
głównego bohatera mitu  - ćw.1 str 159 
pomarańczowy podręcznik 

obejrzyj- youtube - 12 prac 
Herkulesa ( Heraklesa)

praca z podręcznikiem - czytanie 
tekstu zezrozumieniem

dziennik elektroniczny 
ewentualnie 

monikaciesla6@wp.pl Monika Cieśla

język polski 

27.03. lekcja - epodreczniki Wejdź na 
stronę epodręczniki.pl , otwórz zakładkę 
szkola podstawowa , w wyszukiwarce wpisz 
temat lekcji  Z maczugą, łukiem, w skórze 
lwa ;znasz już mit o Heraklesie , ale przed 
wykonaniem ćwiczeń możesz go sobie 
oczywiście przypomnieć. W zeszycie 
wykonaj ćwiczenia  6 i 7 a na stronie 
epodręcznika zmierz się z ćw. 4

przyjrzyj się rysunkom w ćw.8 i 
zastanów się , czy ilustracje tam 

zamieszczone trafnie 
przedstawiają nazwy firm a może 

Ty masz jakiś pomysł na taką 
reklamę ,jeśli tak zaprezentuj - 

prześlij zdjęcie :)
praca z epodręczniki.pl - lekcja o 

Heraklesie

dziennik elektroniczny 
ewentualnie 

monikaciesla6@wp.pl Monika Cieśla

https://drive.google.com/open?id=1WX7JdyW43dREyMhGhkiPKlpYFXpKEC9j
https://drive.google.com/open?id=1WX7JdyW43dREyMhGhkiPKlpYFXpKEC9j
https://drive.google.com/open?id=1WX7JdyW43dREyMhGhkiPKlpYFXpKEC9j
https://learningapps.org/1262706
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https://view.genial.
ly/5e788b94a330b30dbe67b880/interactive
-image-faustyna-kowalska 

katechezasp363@gmail.
com Katarzyna Kołodziejczuk

J. angielski

Używając wszystkich czasowników 
nieregularnych z ubiegłego tygodnia w 
zeszycie ułóż krzyżówkę - tak, aby 
zapamiętać wszystkie formy nieregularne 
(powinno Ci to zająć maksymalnie dwie 
lekcje). Następnie wykonaj z podręcznika 
zadania z past simple - zapisz wszystkie 
zadania w zeszycie: zad. 1,2,3 str 56 oraz 
zad. 4,5,6 str 57. Prześlij zdjęcie zrobionej 
krzyżówki na adres email magda.watts.
mw@gmail.com 

wejdź na platformę quizizz 
poprzez link w kolumnie obok i 
wykonaj ćwiczenie utrwalające 

past simple (graj dotąd, aż 
uzyskasz 100% :)

http://quizizz.
com/join/quiz/5ca60fede05a3d0

01e845806/start?
from=soloLinkShare&referrer=5c

a5c8f469bab4001ae39f7b

dziennik elektroniczny 
oraz magda.watts.

mw@gmail.com Magdalena Watts

muzyka

przeczytaj temat 21 "Na ludową nutę" z 
podręcznika. Zapisz temat w zeszycie. 
Wymyśl kilka powiedzonek, które da się 
powiedziec w rytmie synkopy, tak aby 
pasowały do zapisu na str. 107. Przepisz 
ten rytm do zeszytu co najmniej dwa razy, 
podpisując swoje powiedzonka pod nutami. 
Zrób zdjęcie tej i poprzedniej notatki i wyślij 
mi mailem. 

Posłuchaj i obejrzyj taniec 
tradycyjnego krakowiaka - link 
obok. Postaraj sie usłyszeć 
liczenie na "dwa" oraz synkopy. 
Spróbuj wykonac kilka kroków 
tego tańca.

https://www.youtube.com/watch?
v=syLB2mGSouc

muzyka.sp363@gmail.
com Karolina Szurek

zaśpiewaj piosenkę "krakowiaczek jeden" - link 
obok

można jeszcze nadrobić Kahoot z 
poprzedniego tygodnia - podaję 

kod: 0985621
https://www.youtube.com/watch?
v=dlAFVAKEHro

https://view.genial.ly/5e788b94a330b30dbe67b880/interactive-image-faustyna-kowalska
https://view.genial.ly/5e788b94a330b30dbe67b880/interactive-image-faustyna-kowalska
https://view.genial.ly/5e788b94a330b30dbe67b880/interactive-image-faustyna-kowalska
http://quizizz.com/join/quiz/5ca60fede05a3d001e845806/start?from=soloLinkShare&referrer=5ca5c8f469bab4001ae39f7b
http://quizizz.com/join/quiz/5ca60fede05a3d001e845806/start?from=soloLinkShare&referrer=5ca5c8f469bab4001ae39f7b
http://quizizz.com/join/quiz/5ca60fede05a3d001e845806/start?from=soloLinkShare&referrer=5ca5c8f469bab4001ae39f7b
http://quizizz.com/join/quiz/5ca60fede05a3d001e845806/start?from=soloLinkShare&referrer=5ca5c8f469bab4001ae39f7b
http://quizizz.com/join/quiz/5ca60fede05a3d001e845806/start?from=soloLinkShare&referrer=5ca5c8f469bab4001ae39f7b
https://www.youtube.com/watch?v=syLB2mGSouc
https://www.youtube.com/watch?v=syLB2mGSouc
https://www.youtube.com/watch?v=dlAFVAKEHro
https://www.youtube.com/watch?v=dlAFVAKEHro

