
dla klasy 5b wychowawczyni: Edyta Suska

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

15.04. Matematyka,
Agnieszka Prządka; 
matematykaap. 
sp363@gmail.com

Działania na ułamkach dziesiętnych
1.        Wykonaj zadania umieszczone na 
dysku
2.        Wykonaj zdjęcie i prześlij je do 
mnie.

https://drive.google.
com/drive/folders/1J_3mwMcE
zHP7I_vXkQ8ghRH6nU6Bdun
N?usp=sharing

16.04. Matematyka,
Agnieszka Prządka; 
matematykaap. 
sp363@gmail.com

Prostokąt i kwadrat
1.Obejrzyj filmik – link obok.
2.Wykonaj ćw. 2 str.31, ćw. 5 str. 32, ćw. 
6,7,8,9 str. 33
3.Wykonaj zdjęcie i prześlij je do mnie.

https://pistacja.
tv/film/mat00213-prostokat-i-
kwadrat-wprowadzenie?
playlist=150

17.04. Matematyka,
Agnieszka Prządka; 
matematykaap. 
sp363@gmail.com

Równoległobok i romb. 
Wykonaj zadania umieszczone na dysku

https://drive.google.
com/drive/folders/15zVjWXCkr
1_Oqx4azB_ZqsLO6GlW0y7V
?usp=sharing
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 środa- przygotuj kilkanaście kartek A4, 
najlepiej białych, w tym tygoniu pracujesz 
w swoim tempie, podział na dni ma Ci 
jedynie ułatwic pracę, ale to Ty 
decydujesz, który temat i kiedy 
opracujesz, pamietaj, że praca musi być 
wykonana starannie, czytelnie Na 
pierwszej stronie napisz dużymi, równymi 
literami słowo LEKTUROWNIK.
Na tej samej stronie, nieco niżej, zapisz 
autora i tytuł lektury. Pokoloruj stronę 
zgodnie z treścią lektury.
- na drugiej stronie zapisz krótką notatkę 
na temat autora lektury.
-na trzeciej stronie narysuj mapę  Afryki ( 
możesz ją wydrukować, możesz 
wzorować się na mapie na zamieszczonej 
w podręczniku)),wskaż na niej miejsca, w 
których rozgrywały się opisane 
wydarzenia. 
Zaznacz trasę „podróży” bohaterów

rozwiąż quiz https://quizizz.
com/join/quiz/5bf572a3c7045b00
1afd681a/start?
from=soloLinkShare&referrer=5e
611de963f7fa001b83a3ba
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czwartek-
Sprawdź w dostępnych źródłach 
informacji, kiedy rozgrywały się 
wymienione wydarzenia. Zapisz te daty
•        budowa Kanału Sueskiego
•        powstanie Mahdiego
•        oblężenie Chartumu
•        śmierć Mahdiego

następna strona( pracuj na podstawie 
rozdzialu z podręczniaka-Zadania do 
lektury)

Opracuj „Słownik – niezbędnik czytelnika 
W pustyni i w puszczy”. Połącz podane w 
ćwiczeniu 5 hasła z wyjaśnieniami.
Zapisz je na tej stronie

jęz.polski, Edyta Suska, 
pytania, zapytania, 
wątpliwości- dziennik 
elektroniczny, przesyłanie 
prac-polski.
207sp363@gmail.com

piątek- 
kolejna strona- - zredaguj i zapisz plan 
wydarzeń( maksymalnie 15- 20 
wydarzeń). Pamiętaj, by wybierać tylko te 
najważniejsze.
Nanieś numery wydarzeń na mapkę 
Afryki  narysowana na wcześniejszej 
stronie (tylko numery)

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

Zaloguj się na platformę epodręcznika, 
dłącz do grupy, przeczytaj udostępnione 
tam materiały i wykonaj ćwiczenia. Nie 
przesyłaj screanów, ja zobaczę Twoje 
odpowiedzi na platformie.

https://moje.epodreczniki.pl/a-
shared-
owner/DVWMBC7sM/1EpYDg
XW

biologia Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.com

Powtórzmy sobie mszaki i paprotniki, w 
natępnym tygodniu zrobimy sobie quiz. 
Obok link w którym masz wymagania

https://drive.google.com/open?
id=1JRz7kRKoiiWxCAeA5srJj1
XA2yHvvlKU
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biologia Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.com

prezentacja mszaki https://drive.google.com/open?
id=1FCORNteTdNvBDrse42GL
Zrhk50WQTuFQ

biologia prezentacja paprotniki https://drive.google.com/open?
id=1h1bWbpjJPspAgL0nTuuyU
wGmxeXEowDb

biologia film paprotniki https://drive.google.com/open?
id=1wkOAibC4EeW_Gm4D9pt
B501TS6ukNhv2

biologia filmik https://www.youtube.
com/watch?v=L_MVGACCRBg 

geografia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com

Masz do wyboru las liściasty i mieszany 
strefy umiarkowanej lub las równikowy, 
na podstwie informacji z podręcznika lub 
innych źródeł napisz, w którym wolałbyś 
spędzić czas kwarantanny i dlaczego?

Wf dziewczyny, Anna Mróz 
annammmroz@gamil.com

W tym tygodniu wykonaj 6 ćwiczeń ( 20 
powtórzeń lub przez 30 sek.), które 
wylosujesz na "kole fortuny" z 
ćwiczeniami ogólnorozwojowymi. 
Powodzenia!!! 

https://wordwall.
net/resource/903292/%c4%
87wiczenia-og%c3%
b3lnorozwojowe

Niemiecki:Katarzyna 
Gawlicka-Lucima, vulcan, 
lub kasia7363@gmail.com

Thema:Hast du Haustiere-czy masz 
zwierzęta domowe.Przepisz z 
podręcznika str 81 do zeszytu odmianę 
czasownika "haben"-mieć, a następnie 
naucz się jej.Następnie wykonaj w 
zeszycie ćwiczeń zad 5-9 str 78-80.
Koniecznie sprawdź poprawność 
wykonanych zadań na stronie dzwonek.
pl, by mieć pewność, czy wykonełeś je 
prawidłowo.W razie wątpliwości, bądź 
problemów, proszę o mail.

dzwonek.pl

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Tomasz - lekcja wiary; podręcznik 
str107 lub link obok

https://drive.google.
com/file/d/1Z298t-
aU0l3vwpbniWH1xi0ex_MFiP3
B/view?usp=sharing
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Zrób ćwiczenia z linku obok (nie trzeba 
drukować) i wyślij na podany adres.

https://drive.google.com/open?
id=1969v6OOFbExAzNVnBdSi
5Dc_Tb_AgkF7

j. angielski M. Watts e-mail: 
magda.watts.mw@gmail.
com

Types of entertainment - rodzaje rozrywki. 
Przepisz do zeszytu wyrażenia z ćw 1 str. 
58. Wysłuchaj nagrania i powtórz słówka.

ex. 1/58

j. angielski M. Watts e-mail: 
magda.watts.mw@gmail.
com

Types of entertainment: Ćwiczenie 2b/58 
- wysłuchaj tekstu i zdecyduj czy zdania 
są R, W lub DS

ex. 2b/58

j. angielski M. Watts e-mail: 
magda.watts.mw@gmail.
com

piątek 17.04.20r. godz. 14.00 - lekcja w 
aplikacji ZOOM Everyday English 4d p. 
59 ex. 1,2,3. Zaproszenie zostanie 
wysłane przez dziennik elektroniczny

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

Temat: Muzyka źródeł (do przeczytania: 
strony 120-123). Zapisz (lub wydrukuj i 
wklej) i uzupełnij notatkę.

https://www.youtube.
com/watch?v=lVPLIuBy9CY

Zaśpiewaj piosenkę "Bele mamma" 
korzystając z nut w książce i linku obok. 
Dodaj gesty takie jak na filmiku.

https://www.youtube.
com/watch?v=k-JD_rbhsqM

Muzyka prehistoryczna jest dla nas 
tajemnicą, ponieważ niemożliwe jest 
odtworzenie jej rytmu i melodii. Znamy ją 
tylko ze znalezisk ............... i porównania 
z muzyką żyjących dziś prymitywnych 
.................... . Możemy z nich sie 
przekonać, że muzyka była ważnym 
elementem życia już w ......................... .

Naucz się grać na flecie lub dzwonkach 
melodię "Hakuna matata" z książki lub 
"Bele mama"

Obejrzyj filmik o tradycyjnej muzyce 
afrykańskiej, opartej na rytmach 
związanych z codziennymi czynnościami.
Wsłuchaj się w dźwięki związane z 
codziennymi czynnościami w Twoim 
domu. Które z nich mają wyrazisty rytm? 
Czy są takie czynności, które można robić 
rytmicznie (np. mycie rak?) Zapisz w 
zeszycie przykłady rytmicznych czynności 
domowych.
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