macmiprzedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Temat: Omawiamy i prezentujemy komiksy powstałe na bazie lektury
“Tajemniczy ogród” (lekcja online) (praca dla chętnych)
Temat: Jak ogród wpłynął na postawę bohaterów powieści “Tajemniczy
ogród”? (lekcja online)
Temat: Jak zmieniła się Mary – bohaterka powieści “Tajemniczy ogród”?
(materiały do pracy na MS Teams)
1. T: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych-online

matematyka

https://www.youtube.com/watch?v=-kA_OmaLT9U
Zad.1,2/172 zad.dom.cw str.88
2. T: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Zad.3,4,5/172
3. T: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Cw.str 89,90
Język angielski

Informatyka

1.
2.
•
•
•

A journey around the UK ćw. 2,3 str. 79 SB
Subject : Just the job
Str. 80-81 SB
Str. 50 WB
Dla chętnych project “My digital presentation of a place in my
town,city or neighbourhood

Całość jest w MS Teams i tak odsyłamy zadanie
Temat: Ozdabiamy tekst obrazami
1. Wklejamy do tekstu kawałek rysunku.
2. Sposoby otaczania obrazu tekstem

Termin
oddania prac

nauczyciel

Lekcja on-line

sobczak.malgorzata
@zso8gdynia.pl

Wt.10.00
Czw.12.00

5.05.2020
28.04.2020

perlak.agnieszka@z
so8gdynia.pl

Wtorek 11.00

Katarzyna Hołownia

Gr. 1 wtorek
11.55-12.55
Gr. 2 środa
10.30-11.30

Jarosław
Rogożeński

Przez MS
Teams

29.04.2020
Do 5.05.2020

Podczas
lekcji online

05.05
informacje w
Teams

Do 3 maja

https://youtu.be/kEStTXGi2bg
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 książkę.
3. Wybierz podręcznik online.
4. Zapoznaj się z połową tematu 9, a dokładnie z podpunktami 1. Wklejamy
do tekstu kawałek rysunku i 2. Sposoby otaczania obrazu tekstem na
stronach od 104 do 106.
5. W edytorze tekstowym Word (online lub stacjonarny) wykonaj zadanie
2 z strony 106.
6. Zapisz plik pod nazwą imie_nazwisko_klasa np. jan_kowalski_5c i wyślij
prowadzącemu w zadaniu jako "dodaj moją pracę" i następnie kliknij
przycisk PRZEŚLIJ.
Termin do 03.05.2020
historia

Krzyżacy nad Bałtykiem.

biologia

Paprotniki.
Prezentacja będzie w PLIKACH grupy.
Zadanie do wykonania – zadania z ćwiczeń do tematu paprotniki
Krajobraz śródziemnomorski.

geografia

Propozycje
zadań i
filmów w
Teams.
8 maja

Joanna Leszczuk

Poniedziałek,
11.00- 11.30

Agnieszka Tokarska
– Kleina

Teams
poniedziałek
12:00-12:30

8 maja

Agnieszka Tokarska
- Kleina

Teams wtorek
8:00-8:30

Do wykonania będzie prezentacja
power point/canva/prezi lub lapbbok lub leporello na temat dwóch
wybranych państw Basenu Morza Śródziemnego. (lista do wpisywania się,
będzie udostępniona PO lekcji na teams).
plastyka

Wykonać zaległe prace
1. “Wiosenne kwiaty” - technika dowolna
2. “Zwiastuny wiosny” - praca przestrzenna
3. “Origami” - praca z papieru

Do 29.04
(środa)

Agnieszka Szwarc
szwarc.agnieszka@z
so8gdynia.pl

Możliwość
konsultacji w
czasie zajęć
lekcyjnych –
czat MS
Teams

Uczniowie, którzy nie mają zaległych prac mogą wykonać ozdobę
patriotyczną. Praca jest TYLKO dla chętnych
Można się zainspirować:
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.Marze
na@zso8gdynia.pl

Regulamin
konkursu
https://bibliot
eka1.files.wor
dpress.com/2
020/04/regul
aminkonkursufotograficzne
go-czytamczytaszczytamy....pdf

wdż

Wychowanie
fizyczne gr. Pana
Rafała

Barbara Kamińska

Dojrzewam-lekcja dla dziewcząt

1. Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją, filmami
instruktażowymi, ćwiczenia własne. Wysiłek trwający od 20-30
minut
2. Podczas każdych ćwiczeń wykonać trzy pomiary tętna:
• przed wysiłkiem
• w trakcie wysiłku
• po wysiłku.

Udokumento
wanie
ćwiczeń (
pod koniec
tygodnia
przesłanie
wszystkich
pomiarów
tętna).

Rafał Wojczulanis:
Tel. 518136389

Teamsy
czwartek
godz.9.00
Konsultacje
indywidualnie
po ustaleniu
terminu

wojczulanis.rafal@z
so8gdynia.pl
MS Teams

Film instruktażowy:

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

Ćwiczenia
wykonywan
e 4 razy w
tygodniu.

Przesłanie
dokumentac
ji do 15.00
30.04.2020
WF Gr Damiana
Biniewicza

Marszobieg 30 min
Może być wykonany w formie zabawy lub rekreacji 😊
Udokumentowany przez dowolną aplikację screen wysłać na maila

04.05

Damian Biniewicz

Konsultacje
indywidualne
po
wcześniejszy
m ustaleniu
terminu

Religia

1. Zainstaluj aplikację „Biblia dla dzieci”.

03.05.2020

Mariusz
Świerczyński

W razie
potrzeby czat
MS Teams

Do 04.05.20

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

Technika

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.
Temat: Dzień Ziemi.
Wykonaj Ekologicznego stworka.
Opis zadania na grupie w teamsach.

Zajęcia online klasa 5 c
( 27.04 – 30.04)
27.04 poniedziałek
11.00- 11.30
historia
12.00-12.30

28.04wtorek
8.00-8.30
geografia

29.04środa

30.04czwartek

01.05piątek

Wolne
10.30-11.30
j. angielski gr.2

12.00-12.30
j.polski

biologia

10.00-10.30
j.polski
11.00-11.30
Matematyka
11.55 -12.55
angielski gr.1
( zamiast 1.05

)

