przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Temat: Baśń o trzech świnkach -”Trzy małe świnki P.Holeinowe
Podręczniks.140-142
Ćwiczenia 2 (a,b) s.142 6 s.144
Temat :Narrator osoba opowiadająca w tekście.
Definicja –tabelka
Zeszyt ćwiczeń s.34-35 ćw.1,2,3
Temat; Fantastyczna opowieść o pochodzeniu rodziny
Podręcznik s.145
Ćw.1,2,3 s.146

Matematyka
27.04-30.04.20

Temat 1: Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach.
• Obejrzyj filmy:
1. https://pistacja.tv/film/mat00117-dodawanie-ulamkow-zwyklycho-tych-samych-mianownikach-wprowadzenie?playlist=89
2. https://pistacja.tv/film/mat00118-dodawanie-ulamkow-zwyklycho-tych-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.
• 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.

Termin
oddania prac
Bajkę
omawiamy na
lekcji on-line

nauczyciel

Lekcja on-line

I.Sowińska

Wtorek 10
Czwartek 10

D. Chojnacka

Teams czwartek

30.04
05.05

•

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
Język angielski(gr. A.
MajewskiejTrojańczyk)
Język angielski
grupa I. Niklewska

1. Zastosowanie ‘but’ i ‘and’. Zad. 6/74
Powtórzenie wiadomości z Unitu 5.
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.
•

28.04

A.MajewskaTrojańczyk

Wtorek godz.
11:55

Środa
godz.13:00

Izabella
Niklewska
niklewska.izabella
@zso8gdynia.pl

Lekcja online
pon. 08:55
(MS Team)

Projekt “Visit Poland! “ (informacja Teams)

historia

Jan Paweł II.

Propozycje
zadań i filmów
w Teams.

Joanna Leszczuk

Środa, godz.
14.00-14.30

przyroda

Wstęp do lekcji "Obszary i obiekty chronione".
Obejrzeć film:
1. ŻYCIE LASU

Nic nie
przesyłamy

Agnieszka Szwarc

Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć na

MS TeamsCzat

https://www.youtube.com/watch?v=awlwB3-r9eU
2. REZERWAT PRZYRODY BORY TUCHOLSKIE
https://www.youtube.com/watch?v=j2JvMHtu44I
plastyka

Ozdoba patriotyczna
1.Obejrzyj prezentację "Barwy narodowe"

Do 30.04
(czwartek)

Agnieszka Szwarc
szwarc.agnieszka
@zso8gdynia.pl

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

2.Wysłuchaj piosenki "Jestem Polakiem"
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
3. Wykonaj jedną z ozdób patriotycznych w/g instrukcji:

Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć
lekcyjnych –
czat MS
Teams

https://mamatosiaczka.blogspot.com/2017/05/3-dekoracje-plastyczne-zmotywem.html
biblioteka

Konkurs fotograficzny „CZYTAM, CZYTASZ, CZYTAMY…”

Do 10.05.2020 r

wisniewska.hanna
@zso8gdynia.pl
Lewandowska.Mar
zena@zso8gdynia.
pl

Informatyka

Temat: Tworzymy program rysujący figury
1. Otwórz prezentację z tematem nowej lekcji:
https://sway.office.com/AAc24birR3czy0lI?ref=Link

Zadanie dla
chętnych do 3
maja 2020 do
godz. 23.59

Tomasz Ogrodnik

Regulamin
konkursu
https://bibliot
eka1.files.wor
dpress.com/2
020/04/regula
min-konkursufotograficzneg
o-czytamczytaszczytamy....pdf
Możliwość
konsultacji w
trakcie
trwania lekcji

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.
Informatyka

Całe zadanie jest dostępne w MS Teams i tam odsyłamy wykonane zadanie

na czacie MS
Teams

Do 3 maja

Jarosław
Rogożeński

Przez MS
Teams

03.05.2020

Mariusz
Świerczyński

W razie
potrzeby czat
MS Teams

Temat 10: Metody stosowane w komputerowym pisaniu
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 książkę.
3. Wybierz podręcznik online.
4. W dowolnym edytorze tekstowym (Word, WordPad, OpenOffice Writer,
Notatnik) lub na kartce papieru (odeślij zdjęcie) odpowiedz na pierwsze 5
pytań z strony 108.
5. 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".
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.

Do 30.04.20

Margarita Tuczko

Teams

potwierdzenie
przez uczniów
na teams na
czacie,
zapoznania się
z materiałem
i realizacji
ćwiczeń

zuk.edyta@zso8g
dynia.pl

Teams

Opis zadania na grupie w Teamsach.
WF

1.Realizacja programu Trzymaj formę. Ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowaniefizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
2.Propozycja zdrowych koktajli
https://17logdymy.sharepoint.com/:w:/g/personal/zuk_edyta_zso8gdynia_pl/EebkC8Y
1PDpBvIKEpKHWULcB2bWiV46lx0oKTLvniGyYEw?e=5ATPdA

3.

Zapoznanie się z programem Sway w którym do 14.05.2020 trzeba
będzie wykonać krótką prezentację multimedialną.
Wykorzystujemy własne doświadczenie, treningi sportowe i
materiały na temat: Zdrowy styl życia to mój styl

Technika

Umiejętność prawidłowej jazdy rowerem.
Praktyczne krzyżówki i rebusy.

Godzina
wychowawcza

Jak uczcić flagę i konstytucję naszego kraju?

potwierdzenie
przez uczniów
na teams na
czacie,
zapoznania się
z materiałem
i realizacji
ćwiczeń
potwierdzenie
przez uczniów
na teams na
czacie,
zapoznania się
z materiałem
i realizacji
ćwiczeń

zuk.edyta@zso8g
dynia.pl

Teams
Lekcja on-line
środa
9.00-9:30

zuk.edyta@zso8g
dynia.pl

Teams
Lekcja on-line
środa
9.30-10.00

