przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Sprawdzanie wiedzy o przypadkach (znajomość przypadków na pamięć).
Odpytywanie uczniów przez funkcję rozmowy w Teams (każdy uczeń
indywidualnie).

Matematyka
27.04-30.04.20

Termin
oddania prac
27.04

nauczyciel

Lekcja on-line

Ludwika
Robakowska

Indywidualne
rozmowy z
uczniami w
Teams:
Poniedziałek
27.04 - godz.
09:00-09:30

Rozpoznawanie przymiotników. Podręcznik s.209 - informacja o przymiotniku.
Poćwicz umiejętności w: https://gwo.pl/rozpoznawanie-przymiotnikow-p4112
Zapamiętaj 10 przymiotników z powyższego zadania i prześlij nauczycielowi w
Teams – zadania.

28.04

Odmiana przymiotników przez przypadki. Podręcznik s.209, zeszyt ćwiczeń s.5456. Przećwicz umiejętności w: https://gwo.pl/przymiotniki-przeciwstawnep4113
Sprawdź siebie i nie przesyłaj odpowiedzi nauczycielowi.
Godzina wychowawcza online – godz. 11:00-11:30

29.04

Środa 29.04 godzina
wychowawcza
– godz. 11:0011:30

Rodzaje przymiotników. Podręcznik s.210, zeszyt ćwiczeń s.57-58. Przećwicz
umiejętności w: https://gwo.pl/okreslanie-rodzaju-p4115

30.04

Czwartek 30.09
- godz. 11:0011:30
Teams czwartek

Temat 1: Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach.
• Obejrzyj filmy:
1. https://pistacja.tv/film/mat00117-dodawanie-ulamkow-zwyklych-otych-samych-mianownikach-wprowadzenie?playlist=89
2. https://pistacja.tv/film/mat00118-dodawanie-ulamkow-zwyklych-otych-samych-mianownikach-przyklady?playlist=89
• Zrób w zeszycie zadania z podręcznika: 1a,b,c,d,e,f/174
• Zrób w ćwiczeniach: 1 - 4/69
Temat 2: Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach cd.

D. Chojnacka

Język angielski

Język angielski
grupa I.
Niklewska

• Obejrzyj film:
https://pistacja.tv/film/mat00119-dodawanie-liczb-mieszanych-ojednakowych-mianownikach-w-czesci-ulamkowej?playlist=89
• Zrób w zeszycie zadania z podręcznika: 1g,h,i,j,k,l/174
• Zrób w ćwiczeniach: 5 – 10/69 - 70
Temat 3: Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach –
zadania tekstowe.
• Obejrzyj film:
https://pistacja.tv/film/mat00120-dodawanie-ulamkow-zwyklych-ojednakowych-mianownikach-zadania-tekstowe?playlist=89
• Zrób w zeszycie zadania z podręcznika: 2,3,4/174; dla chętnych 5,6/174
Posłuchaj nagrania zamieszczonego w plikach na Teamsach.
Naucz się czytać na ocenę- Podręcznik Str. 58

Lekcja 1:
Zapisz temat w zeszycie
• Subject: The film starts at four o’clock.
• Telling the time.
Przeanalizuj prezentację „Telling the time”, (Teams/Pliki/Materiały z
zajęć/Lekcja 16).
Następnie zrób zadanie na stronie
https://wordwall.net/play/862/567/461
https://wordwall.net/play/1120/627/813
Podręcznik, str.86 zad. 1,2,3 i 4 – do zadania 2 i 3 potrzebny jest plik
dźwiękowy ( Teams), zad. 1 i 4 proszę zrobić w zeszycie, zdjęcia zadań proszę
przesłać i umieścić na czacie w Teamsach.
•

Projekt “Visit Poland! “ (informacja Teams)

30.04

Środa
godz.13:00

Iwona Grzywna
grzywna.iwona@
zso8gdynia.pl

Czwartek godz.
10.00

Izabella
Niklewska
niklewska.izabell
a@zso8gdynia.pl

Lekcja online
wtorek
godz.13.05
(MS Team)

Historia

Jan Paweł II.

Propozycje
zadań i filmów
w Teams.

Joanna Leszczuk

Czwartek,
godz. 13.0013.30

przyroda

Wstęp do lekcji "Obszary i obiekty chronione".
Obejrzeć film:
1. ŻYCIE LASU
https://www.youtube.com/watch?v=awlwB3-r9eU

Nic nie
przesyłamy

Agnieszka
Szwarc

Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć na
MS Teams Czat

Do 29.04
(środa)

Agnieszka
Szwarc

Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć
lekcyjnych –
czat MS Teams

2. REZERWAT PRZYRODY BORY TUCHOLSKIE
https://www.youtube.com/watch?v=j2JvMHtu44I
plastyka

Ozdoba patriotyczna
1.Obejrzyj prezentację "Barwy narodowe"
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

szwarc.agnieszka
@zso8gdynia.pl

2.Wysłuchaj piosenki "Jestem Polakiem"
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
3. Wykonaj jedną z ozdób patriotycznych w/g instrukcji:
https://mamatosiaczka.blogspot.com/2017/05/3-dekoracje-plastyczne-zmotywem.html
biblioteka

Konkurs fotograficzny „CZYTAM, CZYTASZ, CZYTAMY…”

Do 10.05.2020 r

wisniewska.hann
a@zso8gdynia.pl
Lewandowska.Ma
rzena@zso8gdyni
a.pl

Regulamin
konkursu
https://bibliote
ka1.files.wordp
ress.com/2020
/04/regulaminkonkursufotograficzneg

o-czytamczytaszczytamy....pdf
Informatyka

Informatyka

Temat: Tworzymy program rysujący figury
1. Otwórz prezentację z tematem nowej lekcji:
https://sway.office.com/AAc24birR3czy0lI?ref=Link
2. Wykonaj zadania znajdujące się w niej (zadania 1 – 3). Spróbuj
odpowiedzieć na zadane pytania. Zwróć uwagę, że do zadania 3
dołączony jest formularz, w którym musisz umieścić odpowiedzi do
zadania.
3. Jeśli chcesz możesz spróbować rozwiązać zadanie dla chętnych.
Temat 10: Metody stosowane w komputerowym pisaniu
Zadanie dostępne jest w MS Teams i tam się z niego rozliczamy.
https://youtu.be/0_qy_hz69MM
Instrukcja
Jeśli posiadasz książkę przejdź do punktu 4, jeśli nie masz książki zacznij od
punktu 1.
1. W przeglądarce internetowej wpisz adres: www.dlaucznia.migra.pl
2. Wybierz swoją ksiażkę.
3. Wybierz podręcznik online.
4. Zapoznaj się z połową tematu 10, a dokładnie z podpunktami 1-3 na stronach
od 101 do 106.
5. W dowolnym edytorze tekstowym (Word, WordPad, OpenOffice Writer)
zrób poniższe dwa zadania, ale w jednym pliku:
A. W celu doskonalenia pisania, wykonaj ćwiczenie 4 na stronie 104. Staraj się
pisać dwiema dłońmi.
B. Napisz za pomocą wypunktowaniu listę zakupów do sklepu spożywczego.

Zadanie dla
chętnych do 3
maja 2020 do
godz. 23.59

Tomasz Ogrodnik

Możliwość
konsultacji w
trakcie trwania
lekcji na czacie
MS Teams

do 3 maja
2020 do godz.
23.59

Jarosław
Rogożeński

Przez MS
Teams

6. Zapisz plik pod nazwą imie_nazwisko_klasa np. jan_kowalski_4c i wyślij
prowadzącemu w zadaniu jako "dodaj moją pracę" i następnie kliknij przycisk
PRZEŚLIJ.
Termin do 03.05.2020
Religia

1. Zainstaluj aplikację "Biblia dla dzieci".

03.05.2020

Mariusz
Świerczyński

W razie
potrzeby czat
MS Teams

Do 30.04.20

Margarita Tuczko

Teams

iPhone/iPad: https://apps.apple.com/pl/app/aplikacja-biblii-dladzieci/id668692393?l=pl
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bible.kids
2. Zapoznaj się z aplikacją, odkryj jej funkcjonowanie.
3. Przejdź do części o Męce i Zmartwychwstaniu Pana Jezusa (ikona z trzema
krzyżami)
4. Przeczytaj teksty, odkrywaj ukryte zagadki klikając w różne obiekty
5. Rozwiąż układankę
6. W komentarzu do zadania na MS Teams napisz ilość uzyskanych gwiazdek.

Muzyka

Temat: Dzień Ziemi.
1. Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę “Ekorock” (str.102 podręcznik)
2. Wykonaj instrument perkusyjny wykorzystując opakowania po
jogurtach.
3. Zaśpiewaj “Ekorock” tworząc własny akompaniament na własnym
instrumencie.

Opis zadania na grupie w Teamsach.
Wychowanie
fizyczne💪

Technika

1. Wykonywanie ćwiczeń z wcześniej zadana lub dowolnie wybraną
aplikacją, filmami instruktażowymi💪

Temat: Rowerem przez skrzyżowanie. - karta pracy (wysłana na maila)

Tak jak
dotychcza
s
Udokume
ntowanie
ćwiczeń(fi
lmik,
zdjecia)

MS Teams, mail,
Monika Potrikus

Możliwe
Konsultacje
indywidualnie
teams czat

przesłane
zadań do
06.05

Anna Szczypczyk

konsultacje
indywidualneczat teams

