przedmiot

Zadania do wykonania

język polski

Temat: Historia rybaka, jego żony i złotej rybki. A.Puszkin
“Bajka o złotej rybce”
Ćw.2,3,4 s.172 ( ćwiczenia omawiamy na lekcji on-line )
Temat: Pisownia wyrazów z "u”.
Podręcznik s.194-198
Proszę niebieska tabelkę z zasadami wpisać do zeszytu.
Ćw.1,2,3 –ustnie na lekcji
Zeszyt ćwiczeń s.43-46 ( wszystkie ćwiczenia )

matematyka

Termin
oddania
prac
27.05

Lekcja online

I.Sowińska

Wt.10
Czw.10

D. Chojnacka

Czwartek
9.00 - 9.30

29.05

Temat 1: Zapisywanie wyrażen dwumianowanych – jednostki
wagi.
• Przeczytaj uważnie informacje w podręczniku na str.
189
• Zrób w zeszycie: P 1/190
• Ćwiczenia: 1 –3 /77
Temat 2: Zapisywanie wyrażen dwumianowanych – jednostki
wagi cd.
• Zrób w zeszycie: P 2 –5 /190
• Ćwiczenia: 4 –8 /78
Temat 3: Różne zapisy tego samego ułamka.
• Przeczytaj uważnie informacje z podręcznika na str.
191 –192
• Zrób w zeszycie: P 1 –4/ 192 – 193
• Ćwiczenia: 1 –5 /79
Temat 4: Ułamki zwykłe - powtórzenie.

nauczyciel

Do
3.06.20

•
•

Rozwiąż w zeszycie: P 1 –12 /179
Rozwiąż test:

https://gwo.pl/strony/2110/seo_link:szkola-podstawowaklasa4-ulamki-zwykle
Do 3.06.20 r. (środa) prześlij zdjęcie raportu z widocznym
tematem, ilością punktów i procentami.
Termin przesłania jest ostateczny. Ocenie podlega RAPORT 1!
Język
angielski(A.
MajewskaTrojańczyk)
Język
angielski
grupa I.
Niklewska

Godziny - ćwiczenia utrwalające.
Zrób zad. 4 i 5/ 86, przeczytaj tekst na str. 87 i zrób zad. 2,3 i
5/87
Zrób zad. 1,2,3,4,5,6 i 9/90 oraz zad. 12/91
✓ Zapisz temat do zeszytu:
Subject: I don’t like cats!
Na początek odpowiedz całym zdaniem na pytanie/pytania:
Have you got a cat? If yes, what’s its name?
Otwórz podręcznik na str.96 i wysłuchaj dialogu ( plik
dźwiękowy ‘Lekcja27’), następnie zrób zadanie 1 i 2 ze str.96
do zeszytu. Zdjęcia zrobionych zadań w zeszycie umieść na
prywatnym czacie!
Otwórz poniższy link i obejrzyj krótki film:
https://binged.it/2LT096D
Tworzenie zdań przeczących możesz poćwiczyć tutaj:
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/negativeforms-pronouns
https://agendaweb.org/exercises/verbs/do-doesexercises/negative-1.htm

Środa

Czwartek

A.MajewskaTrojańczyk

Wt. 12:00
Śr. 10:15

Izabella
Niklewska
niklewska.iza
bella@zso8g
dynia.pl

Lekcja
online
wtorek
11:00 (MS
Team)

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/negativewrite.htm
✓
Zapisz temat do zeszytu:
poniedział
Subject: Present Simple negative!
ek
Otwórz podręcznik, na podstawie zamieszczonej tam odmiany
czasownika „get up” zrób zadanie 6 i 7 ze str. 97.
Następnie poćwicz tworzenie zdań przeczących na stronie:
https://wordwall.net/play/2526/221/770
Zdjęcia zrobionych zadań w zeszycie umieść na prywatnym
czacie!
✓ Zapisz temat w zeszycie:

historia
Informatyka

Subject: Superdug’s interview
Otwórz podręcznik na str.98 i wysłuchaj dialogu (plik
dźwiękowy ‘Lekcja29’) następnie zrób zadanie 1 2 i 3 ze str.98
do zeszytu. Zdjęcia zrobionych zadań w zeszycie umieść na
prywatnym czacie!
Otwórz poniższy link i obejrzyj krótki film :
https://binged.it/2X1bBDU
Następnie otwórz link i zrób zadania:
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/do-does-1
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/do-does-2
https://agendaweb.org/exercises/verbs/do-does
Walka z komunizmem – 1970, 1980-81.
Temat: Tabele w MS Word
1. Otwórz stronę: https://epodreczniki.pl/a/wstawianietabeli-do-tekstu-i-jej-formatowanie/D18k5AXUq
2. Przeczytaj zamieszczony tam opis wstawiania tabel do
dokumentu tekstowego.

W tym
tygodniu
niczego
nie

Joanna
Leszczuk
Tomasz
Ogrodnik

Środa,
14.00-14.30
Możliwość
konsultacji
na czacie w
Teams w

3. Spróbuj (idąc krok po kroku) przygotować tabelkę
skrótów klawiszowych, tak jak w zadaniu we
wskazanym materiale.
Informatyka

Temat: Kodowanie na ekranie blockly.games

przesyłam
y!

godzinach
lekcji

31.05

Jarosław
Rogożeński

MS Teams

11.0521.06

M.Lewandow
ska
H.Wiśniewsk
a

konsultacje
na czacie w
Teams

B.Kamińska

Lekcja on
line
piątek
godz.12.00
Możliwość
konsultacji

https://youtu.be/QXtXiSKKdik
Drugi film:
https://youtu.be/sD9YpJ9GRxQ
1. Wejdź na stronę https://blockly.games
2. Zmień język na polski w prawym górnym rogu.
3. Przejdź ptak i żółw
4. Napisz swoje wrażenia z rozgrywki oraz do jakiego poziomu
doszedłeś/aś w labiryncie (Odpisz w zadaniu w MS Teams w
naszym zespole).
Termin do 31.05.2020

biblioteka

p.s. Następne zadania przejdziemy w kolejnych tygodniach.
Wyzwani czytelnicze
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/05/wyzwanieczytelnicze-5-i-6-dla-4-8-sp.pdf

wdż

Temat: Rodzi się dziecko- lekcja dla grupy chłopców

Przyroda

Dział 7 "Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie"
Warunki życia na lądzie

A.) i B.)

Agnieszka
Szwarc

A.) Podręcznik str. 177 - 180
Utrwalić wiadomości z ramki "To najważniejsze" Podręcznik str.180
B.) Prezentacje:
Warunki życia na lądzie
https://www.youtube.com/watch?v=twtmYN6uflc
Przystosowania organizmów do życia na lądzie
https://www.youtube.com/watch?v=uTPNG3ID7eI
C.) Kartkówka - zostanie dołączona w środę o godz. 8.00
na grupie PRZYRODA - Teams.

Plastyka

Zabawa z rysowaniem.
Obejrzyj prezentacje i spróbuj sam:
https://www.youtube.com/watch?v=2IP6YB4FGr4
https://www.youtube.com/watch?v=6IhSs1oirHM

Muzyka

Temat: Niech żyją wszystkie dzieci.
1. Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę “Kolorowe dzieci”.
2. Poznaj gry i zabawy dzieci z różnych stron świata.

Nic nie
przesyłam
y

C.) do
28.05
(czwartek)
Nic nie
przesyłam
y

na TeamsCzat

Agnieszka
Szwarc

Teams-Czat

Nie
przesyłam
y!

Margarita
Tuczko

Teams

31.05.202
0

Mariusz
Świerczyński

W razie
potrzeby
czas MS
Teams

(Temat opisany w Zadaniach Teams)
Religia

Na podstawie podręcznika i innych dostępnych źródeł
uzupełnij formularz. Temat znajduje się na str. 118-119 w
podręczniku.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ft
3fL46QpUazWefgFIhFRqA3lSXtcyJAt3feFHlMQQBURFpBR
DU4S01YTTVEQ1FaNk9WUEJFTFlJSi4u

Nic nie
wysyłamy

Przypominam o:
1. uzupełnieniu zaległej pracy (Jak zbudowana jest
Biblia?),
2. możliwości zaliczenia/poprawienia oceny za
modlitwę Wierzę w jednego Boga (wysyłamy
nagranie, na którym jest zarejestrowane jak
mówicie modlitwę)
3. możliwości podwyższenia sobie oceny końcowej
przez oddanie zadania dodatkowego (wiersz 4-8
linijek zachęcający do czytania Biblii).
WF

1. Zestaw ćwiczeń z wybraną aplikacją, filmami
instruktażowymi, własnymi treningami, jazdą na
rowerze, rolkach. Wysiłek trwający: nie mniej niż 20-30
minut z rozgrzewką.
2. Test sprawności fizycznej K. Zuchory. Jest to próba
wytrzymałości - bieg ciągły. Próbę można wykonać :
A) w miejscu, w tempie ok. 120 kroków na minutę
B) albo na odległość.
W pierwszym przypadku decyduje tylko czas trwania biegu
(od 0 do 20 minut), w drugim pokonany dystans do 2000
metrów. Przed wykonaniem testu należy zapoznać się z
kilkoma radami.

Potwierdz
e-nie na
Teams
Do 29.05

Edyta Żuk

Teams-czat

https://ewf.h1.pl/student/?token=fzQHB7HFgsvnHVhOyNq
wVVFUIBgcMdugWHO80vJFfPn2Z8Wjce

Godzina
wychowawc
za

Ważne święta o których należy pamiętać.

Technika

Powtórka poznanych znaków drogowych.

Samorząd
Uczniowski

zebranie Samorządu Uczniowskiego dla gospodarza klasy

lekcja
online
Teams

Edyta Żuk

lekcja
online
Teams

Edyta Żuk

Grupa na
Teams

Katarzyna
Hołownia

lekcja online
Piątek
9:00-9:30cała klasa
9:30-10:00Konsultacje
indywidualn
e
lekcja online
Środa
9:00-9:30cała klasa
9:30-10:00Konsultacje
indywidualn
e

Poniedziałki
godz. 18.00

