Klasa 5a
lp.

godz.

CZWARTEK 25.06

1

800–845

WF-F (gr.1)
p. A. Filipiak

2

850–935

matematyka
p. R. Bartz

3

940–1025

j. polski
p. A. Kondratowicz

4

1035–1120

biologia
p. E. Skrzeszewska

Temat:Bezpieczne wakacje.
Cel: Wiem, jak zachowywać się w czasie wakacji.
Instrukcja do lekcji: Obejrzyj film, proszę, o bezpiecznym zachowywaniu się w czasie wakacji.
Życzę udanych, bezpiecznych, pełnych miłych przygód wakacji!!!! :-)
https://www.youtube.com/watch?v=8Rb6ismlLRc
Temat: Pole powierzchni graniastosłupa prostego
Cel: Znam i stosuję wzór na obliczanie pola powierzchni graniastosłupów.
https://www.youtube.com/watch?v=4X4U8xkgZx0
Instrukcja:
Drogi uczniu! Droga uczennico!
Pole powierzchni graniastosłupa to suma pól wszystkich jego ścian, czyli suma pól dwóch podstaw i wszystkich
ścian bocznych. Oznaczamy je P c. Przepisz do zeszytu wzór ze strony 231 i oznaczenia do wzoru.
Obejrzyj film, przeczytaj przykład ze strony 231 z podręcznika i wykonaj w zeszycie zadania 1 i 3 ze strony 232 z
podręcznika. Treści z podręcznika znajdziesz w plikach na Teams.
Podczas lekcji będę na czacie na Microsoft Teams i odpowiem na Twoje pytania.
Proszę, zachowaj zeszyt ćwiczeń, będziemy z niego korzystać w przyszłym roku szkolnym.
Powodzenia! Udanych wakacji!
Temat: Czego nauczyliśmy się w piątej klasie?
Cel: Podsumowujemy wiedzę, umiejętności i doświadczenia.
To nasza ostatnia lekcja języka polskiego w tym roku szkolnym. Zapraszam na spotkanie online o godz. 9.40.
Podsumujemy cały rok pracy, podzielimy się refleksjami, porozmawiamy o naszych planach i postanowieniach. To
będzie dobry czas, by życzyć sobie nawzajem udanych wakacji.
Temat: Ciekawostki o roślinach.
Cel: Poszerzam swoje wiadomości ze świata roślin.
1. Zapisz proszę temat, cel lekcji i datę.
2. Rośliny są jednymi z najbardziej zróżnicowanych organizmów żyjących na Ziemi. Przekonaliście się o
tym na pewno będąc w różnych miejscach, np. w lesie, na łące, w górach. Jak wiecie, rośliny stanowią
królestwo, do którego należą zarówno organizmy mikroskopijnych rozmiarów jak i olbrzymie drzewa.
3. Chciałabym, abyście przeczytali sobie różne ciekawostki dotyczące świata roślin. Podaję link:
https://www.medianauka.pl/ciekawostki-o-roslinach
Podane są tutaj różne nazwy roślin nasiennych, o których nie mówiliśmy na lekcjach. Proszę, abyście czytając
nazwy gatunkowe tych roślin, wyszukali je również w Internecie, zwróćcie uwagę na osobliwości ich budowy,
wymiary oraz długość ich życia.
4. Proszę odpowiedzcie na poniższe pytania:

- Jak nazywa się najpotężniejsze drzewo na świecie?
- Które drzewo osiąga najwyższe rozmiary?
- Jak długo mogą żyć drzewa? (podaj 2 przykłady i wiek)
- Jak nazywa się najstarszy gatunek drzewa?
- Czy drzewa rozpoznają kierunki świata?
Będę dostępna dla Was w tym czasie na czacie w Teams. W razie pytań, napiszcie do mnie.
Miłej pracy:)
Temat: Bezpieczne spędzanie czasu wolnego.
Cel: Znam zasady bezpiecznego spędzania czasu. Potrafię omówić zasady bezpieczeństwa obowiązujące nad wodą
i w górach.

5

1140–1225

technika
p. J. Kalinowski

Instrukcja do lekcji:
Moi drodzy zapoznajcie się z zasadami bezpiecznego spędzania czasu nad wodą:
https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
oraz w górach: https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
Proszę zapoznać się z zamieszczonym w plikach poradnikiem „Bezpieczne wakacje”
lub z treściami na stronie: https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,749192b.html
lub https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM
Życzę Wam udanego i bezpiecznego wypoczynku.

6

1245–1330

j. angielski (gr.1)
p. A. Krychowiak

pozdrawiam
Temat: Stay safe this summer holiday!
Cel: potrafię sformułować zasady bezpiecznego spędzania wakacji.
1.To już nasze ostatnie zajęcia przed wakacjami. W ramach rozgrzewki wykonaj interaktywną krzyżówkę i poznaj
sekretną wiadomość.Link poniżej:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Summer_vocabulary/Sum
mer_holidays_-_crossword_bv8166ms
2.Zastanów się, co musisz zrobić i o czym pamiętać, aby spędzić wakacje zdrowo i bezpiecznie? Napisz w zeszycie
listę zasad bezpiecznego spędzania wakacji. Jak skończysz, porównaj z moją listą bezpiecznych zasad, którą
umieściłam w plikach grupy na Teams.
Życzę Ci udanych, zdrowych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji
Enjoy your holiday

Klasa 5b
lp.

godz.

CZWARTEK 25.06

3

940–1025

WF (dz)
p. E. Kasprzak

4

1035–1120

geografia
p. M. Marchlewski

5

1140–1225

j. angielski (gr.1)
p. K. Różycka

Temat: Bezpieczne wakacje na wsi.
Cel: Uczeń poznaje zasady bezpiecznego wypoczynku na wsi i w małych miasteczkach.
W czasie wakacji wielu z was wyjedzie poza miasto. Obejrzyjcie film i zapamiętajcie jak unikać wypadków.
https://youtu.be/iW_8uy0ZNtM
Może macie własne przemyślenia na temat bezpieczeństwa? Podzielcie się nimi na czacie ze mną i ze swoimi
koleżankami i kolegami.
Powodzenia
Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów
Cel: Znam piętra roślinne występujące w Himalajach oraz zwierzęta charakterystyczne dla tych gór. Wiem, kim są
Szerpowie i czym się zajmują. Posiadam ciekawe informacje o wyprawach na Mount Everest
Instrukcja do lekcji: Dzień dobry. Bardzo proszę, uważnie zapoznaj się z tematem omówionym w filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=uR-ev5vAqUA
Następnie poniższe informacje zapisz w formie notatki w zeszycie przedmiotowym
1. Klimat górski odznacza się zmiennością warunków klimatycznych wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem
morza
2. W Himalajach występuje sześć pięter roślinności: piętro wiecznie zielonych lasów, piętro lasów liściastych, piętro
lasów iglastych, piętro krzewów, piętro górskich łąk i piętro śnieżne
3. W najwyższych partiach Himalajów występują lodowce górskie
4. Jednym z ludów zamieszkujących Himalaje są Szerpowie. Zajmują się oni pasterstwem, uprawą ziemi oraz obsługą
turystów
Korzystając z dostępnych źródeł informacji podaj nazwiska polskich himalaistów(zapisz je w zeszycie).
Powodzenia! Gorąco Was pozdrawiam i dziękuję za współpracę J
Temat: Skills Revision. Units 7-8
Cel: Utrwalam słownictwo i gramatykę z działu 7 i 8. Doskonalę umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem.
1. Drodzy Uczniowie! Otwórzcie proszę zeszyty i zapiszcie temat lekcji.
2. Otwórzcie zeszyty ćwiczeń na stronie 76.
3. Wykonajcie zadanie 1. Przeczytajcie tekst i udzielcie odpowiedzi na pytania.
4. Zapoznajcie się z treścią zadania 2. Spójrzcie na obrazek i uzupełnijcie zdania 2-4 oraz odpowiedzcie na pytania 57.
5. Na zakończenie lekcji wykonajcie zadanie 4. Posłuchajcie nagrania i dopasujcie osoby 1-5 do obrazków A-F.
Schemat lekcji znajduje się na padlecie: (lekcja 32):https://padlet.com/k_rozycka/online
Lekcja online odbędzie się zgodnie z planem na platformie Office 365.
W razie jakichkolwiek pytań jestem dostępna na czacie w czasie trwania lekcji.
See you! Bye

6

1245–1330

7

1350–1435

8

1440–1525

Temat: Skills revision - powtórzenie.
Cel: Potrafię posługiwać się poznanymi czasami oraz słownictwem.
Moi Milusińscy,
j. angielski (gr.2) Odsyłam Was dzisiaj po raz ostatni do zeszytu ćwiczeń - strona 76 się do Was uśmiecha, a na niej jedynie 2 zadania!
W pierwszym postarajmy się odpowiedzieć na pytania na podstawie załączonego tekstu. Drugie to nic innego jak
p. M. Ślebioda
uzupełnianie zdań oraz odpowiedzi na pytania na podstawie obrazka. Podczas lekcji jestem dla Was na Teamsie,
możecie śmiało do mnie pisać!
Powodzenia
Temat: Objętość prostopadłościanu i graniastosłupa
Cel: rozróżniam graniastosłupy proste
Instrukcja:
Obejrzyj filmik dot. objętości prostopadłościanu
https://www.youtube.com/watch?v=Foe58Vp7S9A&t=3s
matematyka
p. A. Reut-Michalska dot. objętości graniastosłupów prostych
https://www.youtube.com/watch?v=S8HrnvYJBN8&t=6s
Zrób zadania z ćwiczeń str. 122 i 123, te które dasz radę.
Potrzebujesz pomocy, to kontaktuj się ze mną na Teams.
Powodzenia
Kochana uczennico, kochany uczniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I nastała ostatnia lekcja przed wakacjami. Zobacz od serca życzenia.
https://biteable.com/watch/embed/wakacje-oglnareligia
2621069?fbclid=IwAR3OtRbW9EuQPxEgSSnvFkHvfC1l8R7sAO61UCf74IebHti5vzmOiGFDDLU
p. M. Roszak
Zostawiam też quizz. https://view.genial.ly/5edcd994c4c47d0d72cdcf8a/game-slowniczek-religijny-dlastarszych?fbclid=IwAR2h80qENMO-BEZtbYOV9LbEL-VhHqRBT_GJKtLs7Sz1jRWLcLDh7hgaqDw
Dobrych wakacji.
Temat: Bezpieczne spędzanie czasu wolnego.
Cel: Znam zasady bezpiecznego spędzania czasu. Potrafię omówić zasady bezpieczeństwa obowiązujące nad wodą i
w górach.
Instrukcja do lekcji:
Moi drodzy zapoznajcie się z zasadami bezpiecznego spędzania czasu nad wodą:
https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
oraz w górach: https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio

technika
p. J. Kalinowski

Proszę zapoznać się z zamieszczonym w plikach poradnikiem „Bezpieczne wakacje”
lub z treściami na stronie: https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,749192b.html
lub https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM
Życzę Wam udanego i bezpiecznego wypoczynku.
pozdrawiam

9

1530–1615

plastyka
p. A. Koprowska

Temat: Powtarzamy wiadomości o technikach plastycznych.
Cel: Przypomnienie wiadomości o technikach plastycznych.
Obejrzyjcie filmy, które przypomną Wam jak posługiwać się technikami plastycznymi takimi jak: akwarela, kredki,
farby akrylowe, pastele olejne. Mam nadzieję, że przypomnicie sobie jak pracować w tych technikach plastycznych i
wzbogacicie Wasz warsztat pracy. Wykorzystajcie te wiadomości na lekcjach plastyki w przyszłym roku szkolnym.
farby akwarelowe: https://www.youtube.com/watch?v=7FEK75JSmeU
pastele olejne:
https://www.youtube.com/watch?v=foqnOO5c_bo
https://www.youtube.com/watch?v=NL-80x7PsX4
kredki ołówkowe i akwarelowe: https://www.youtube.com/watch?v=0nUxhFecovU
https://www.youtube.com/watch?v=ncZVgAm
https://www.youtube.com/watch?v=KZKUdZ7nLpg
farby akrylowe:
https://www.youtube.com/watch?v=u_y2hF87COM
Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam wesołych i bezpiecznych wakacji
Temat: Bezpieczne wakacje na wsi.
Cel: Uczeń poznaje zasady bezpiecznego wypoczynku na wsi i w małych miasteczkach.
W czasie wakacji wielu z was wyjedzie poza miasto. Obejrzyjcie film i zapamiętajcie, jak unikać wypadków.

10

1620–1705

WF (ch)
p. M. Trzpil

https://youtu.be/iW_8uy0ZNtM
Może macie własne przemyślenia na temat bezpieczeństwa? Podzielcie się nimi na czacie ze mną i ze swoimi
koleżankami i kolegami.
Powodzenia

Klasa 5c
lp.

godz.

CZWARTEK 25.06
Temat: Gry i zabawy językowe.
Cel: Utrwalam wiedzę w zakresie czasów angielskich.

1

800–845

j. angielski (gr.2)
p. M. Ślebioda

Kochani,
Dzisiaj spotkajmy się po raz ostatni na Teamsach o godzinie 8.00. Pobawmy się wspólnie językiem. Porozmawiajmy
o naszych planach na wakacjach. Jeśli nie możecie być z nami:
 https://wordwall.net/play/2880/107/5443 - tu czeka na Was gra – memory.
 https://wordwall.net/play/2931/607/306 - krótka powtórka słownictwa związanego z Wakacjami!
 https://wordwall.net/play/2196/887/488 - i na sam koniec trochę czasów. “Be going to” się do Was
uśmiecha!
Powodzenia
Temat: Warto mieć pasje i cel w życiu.
Cel: Wiem, że dzięki wytrwałości i pracy nad sobą mogę osiągnąć to na czym najbardziej mi zależy.
Drodzy uczniowie pamiętajcie, że w sporcie (ale nie tylko) liczy się przede wszystkim Wasza praca, wysiłek,
zaangażowanie. Pamiętajcie, żeby się nigdy nie poddawać jeśli czegoś bardzo pragniecie

2

850–935

WF-F
p. I. Lipecka

https://www.youtube.com/watch?v=vuumudIanDM
Na zakończenie obejrzyjcie i przypomnijcie sobie zasady bezpieczeństwa na wodą.
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
ŻYCZĘ WAM WSZYSTKIM WSPANIAŁYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!!!

3

940–1025

religia
p. M. Roszak

4

1035–1120

matematyka
p. B. Piątkowska

Kochana uczennico, kochany uczniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I nastała ostatnia lekcja przed wakacjami. Zobacz od serca życzenia.
https://biteable.com/watch/embed/wakacje-oglna2621069?fbclid=IwAR3OtRbW9EuQPxEgSSnvFkHvfC1l8R7sAO61UCf74IebHti5vzmOiGFDDLU
Zostawiam też quizz. https://view.genial.ly/5edcd994c4c47d0d72cdcf8a/game-slowniczek-religijny-dlastarszych?fbclid=IwAR2h80qENMO-BEZtbYOV9LbEL-VhHqRBT_GJKtLs7Sz1jRWLcLDh7hgaqDw
Dobrych wakacji.
Temat: Objętość graniastosłupa prostego.
Cel: Potrafię obliczać objętość graniastosłupa prostego.
Droga Uczennico! Drogi Uczniu!
Instrukcja do lekcji:

 Proszę zapiszcie w zeszycie Temat oraz Cel naszej lekcji.
 Obejrzyjcie film: https://www.youtube.com/watch?v=Foe58Vp7S9A
 Następnie wykonajcie zadania ze strony https://epodreczniki.pl/a/objetosc-prostopadloscianu/D1HufllvV
W czasie lekcji jestem dostępna dla Was na czacie w Teamsach. Macie pytania, pojawiły się wątpliwości – napiszcie
do mnie.
Dziękuję Wam za ten rok szkolny i życzę udanego wypoczynku wakacyjnego!!!

5

6

1140–1225

1245–1330

j. polski
p. A. Zglińska

j. angielski (gr.1)
p. M. Ślebioda

Temat: Przed wakacjami.
cel: układam wypowiedź na zadany temat
1. Po zapisaniu tematu i celu lekcji pomyśl, jakie wydarzenie ze szkolnego życia utkwiło w Twojej pamięci.
2. Zapisz te wspomnienia w formie 3-5 zdań i umieść na Teams.
Ponieważ to nasza ostatnia lekcja w tym roku szkolnym, chciałabym Wam bardzo podziękować za ciężką pracę,
jaką wykonaliście. Będę bardzo mile wspominać lekcje z Wami. Życzę Wam zdrowia i udanych wakacji. Do
zobaczenia we wrześniu!
Temat: Gry i zabawy językowe.
Cel: Utrwalam wiedzę w zakresie czasów angielskich.
Kochani,
Dzisiaj spotkajmy się po raz ostatni na Teamsach o godzinie 12.50. Pobawmy się wspólnie językiem. Porozmawiajmy
o naszych planach na wakacjach. Jeśli nie możecie być z nami:
 https://wordwall.net/play/2880/107/5443 - tu czeka na Was gra – memory.
 https://wordwall.net/play/2931/607/306 - krótka powtórka słownictwa związanego z Wakacjami!
 https://wordwall.net/play/2196/887/488 - i na sam koniec trochę czasów. “Be going to” się do Was
uśmiecha!
Powodzenia
Temat: Bezpieczne wakacje nad wodą.
Cel: Uczeń wie jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą.

7

1350–1435

WF (gr.3)
p. M. Trzpil

Kochani, wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Będziecie mieli dużo czasu na wypoczynek i zabawę. Nie
zapominajcie przy tym o bezpieczeństwie. Obejrzyjcie film, który przypomni wam kilka podstawowych zasad
zachowania nad wodą.
https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
Weźcie sobie do serca dobre rady i dbajcie o siebie

Klasa 5d
lp.

godz.

CZWARTEK 25.06

1

800–845

informatyka (gr.1)
p. M. Marciniak

2

850–935

j. polski
p. M. Ziędalska

3

940–1025

j. angielski
p. K. Różycka

4

1035–1120

religia
p. G. Tomasik

Temat: Programowanie jest dziecinnie proste!
Cel: utrwalam wiedzę w zakresie programowania.
1. Moi drodzy to nasza ostatnia lekcja w tym roku szkolnym. Dziś chciałabym, żebyście pobawili się w
programie Scratch – proponuję wykonanie gry „Minescratch”.
2. Instrukcja do gry: https://youtu.be/0UvaCu_9eus
3. Podczas lekcji jestem dla Was dostępna na Czacie w Teams.
4. Życzę udanych wakacji J
Temat: Mistrz języka polskiego.
Czy pamiętasz naszą lekcję o błędach językowych? Dzisiaj możesz sprawdzić swoją umiejętność posługiwania się
poprawnymi formami. Zachęcam Cię do wykonania quizu językowego. Czy i Ty zostaniesz mistrzem? Powodzenia
https://www.quizme.pl/q/ewelkamag/bledy_jezykowe__sprawdz_ktore_z_nich_popelniasz
Temat: Skills Revision. Units 5-6
Cel: Utrwalam słownictwo i gramatykę z działu 5 i 6. Doskonalę umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem.
1. Drodzy Uczniowie! Otwórzcie proszę zeszyty i zapiszcie temat lekcji.
2. Otwórzcie zeszyty ćwiczeń na stronie 58-59 i wykonajcie zadanie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plik dźwiękowy do zadania 5
znajdziecie na padlecie.
Zadania sprawdzimy podczas lekcji online, która odbędzie się zgodnie z planem na platformie Office 365.
Schemat lekcji znajduje się na padlecie (lekcja 33): https://padlet.com/k_rozycka/com
W razie jakichkolwiek pytań jestem dostępna na czacie w czasie trwania lekcji.
See you! Bye!
Temat: Nieugięty przewodnik narodu –kardynał Stefan Wyszyński
Cel: Poznaję pasterską posługę kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus...
Materiały do lekcji: podręcznik na str. 136-137. Katecheza nr 61 w sieci:
https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/zdalne-lekcje-religii?sp5
Zad. 1. Obejrzyj prezentację. Poznasz fakty z życia kard. Stefana Wyszyńskiego.
https://view.genial.ly/5ea9a2fab031cc0d780d44d5/presentation-untitled-genially
Zad. 2. Pod zapisanym tematem umieść dwa zdania z poniższego opisu, tak, aby zapamiętać dzisiejszą postać.
Kardynał Stefan Wyszyński żył w latach 1901-1981. Sprawował funkcję prymasa Polski w okresie od 1953 do 1981
roku. Przez władze komunistyczne został uwięziony na czas od 1953 do 1956 roku. Przygotował Kościół w Polsce na
uroczystość 1000-lecia chrztu w 1966 r. Ciekawostka lokalna: w województwie kujawsko-pomorskim, konkretnie we
Włocławku, studiował i uzyskał święcenie kapłańskie. W Toruniu na Rubinkowie jest poświęcona mu ulica.
Serdecznie dziękuję za zadania, pytania, aktywność, obecność, wytrwałość, za wszystko!!! Dobrych wakacji!!!

5

6

1140–1225

1245–1330

matematyka
p. I. Koperska

biologia
p. E. Skrzeszewska

WF-pływanie
p. T. Lubaszewski
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1350–1435
ZS-hokej
p. S. Szachniewicz
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1440–1525

WF-pływanie
p. T. Lubaszewski

Temat: Objętość prostopadłościanu.
Cel: Potrafię obliczyć objętość prostopadłościanu o danych długościach krawędzi.
Instrukcja do lekcji:
Obejrzyj film w Teams – Notes zajęć – Biblioteka zawartości – Objętość prostopadłościanu.
Po obejrzeniu filmu wykonaj samodzielnie zadania z zeszytu ćwiczeń – str. 122.
POWODZENIA! TO JUŻ KONIEC! WRÓCIMY DO TEGO W NOWYM ROKU SZKOLNYM.
Temat: Ciekawostki o roślinach.
Cel: Poszerzam swoje wiadomości ze świata roślin.
1. Zapisz proszę temat, cel lekcji i datę.
2. Rośliny są jednymi z najbardziej zróżnicowanych organizmów żyjących na Ziemi. Przekonaliście się o tym
na pewno będąc w różnych miejscach, np. w lesie, na łące, w górach. Jak wiecie, rośliny stanowią królestwo,
do którego należą zarówno organizmy mikroskopijnych rozmiarów jak i olbrzymie drzewa.
3. Chciałabym, abyście przeczytali sobie różne ciekawostki dotyczące świata roślin. Podaję link:
https://www.medianauka.pl/ciekawostki-o-roslinach
Podane są tutaj różne nazwy roślin nasiennych, o których nie mówiliśmy na lekcjach. Proszę, abyście czytając nazwy
gatunkowe tych roślin, wyszukali je również w Internecie, zwróćcie uwagę na osobliwości ich budowy, wymiary oraz
długość ich życia.
4. Proszę odpowiedzcie na poniższe pytania:
- Jak nazywa się najpotężniejsze drzewo na świecie?
- Które drzewo osiąga najwyższe rozmiary?
- Jak długo mogą żyć drzewa? (podaj 2 przykłady i wiek)
- Jak nazywa się najstarszy gatunek drzewa?
- Czy drzewa rozpoznają kierunki świata?
Będę dostępna dla Was w tym czasie na czacie w Teams. W razie pytań, napiszcie do mnie.
Miłej pracy:)
Temat: Intensywny trening całego ciała.
Cel: Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat utrzymania własnego ciała w dobrej formie fizycznej – zestaw
ćwiczeń.
https://www.youtube.com/watch?v=GKmvLWcSUoY
Obejrzyjcie film, zapamiętajcie ćwiczenia, wykonujcie je podczas wakacji.
Temat: Marszobieg - początek biegania.
Cel: Wiedza na temat aktywnego spędzania czasu w trakcie wakacji – trzy poziomy zaawansowania.
https://www.youtube.com/watch?v=gOVQsMRiYCs
Obejrzyj film i rozpocznij przygodę z bieganiem.
Temat: Bezpieczny rowerzysta
Cel: Wiedza na temat bezpiecznej jazdy rowerem, zasady ruchu drogowego, wyposażenie rooweru.
https://www.youtube.com/watch?v=z5L8xAc6Mwk
Obejrzyj materiał filmowy z naszego pięknego miasta i ruszaj rowerem w drogę.
Udanych, słonecznych i mokrych wakacji.

ZS-hokej
p. S. Szachniewicz

Temat: Bezpieczny rowerzysta
Cel: Wiedza na temat bezpiecznej jazdy rowerem, zasady ruchu drogowego, wyposażenie rooweru.
https://www.youtube.com/watch?v=z5L8xAc6Mwk
Obejrzyj materiał filmowy z naszego pięknego miasta i ruszaj rowerem w drogę.
Udanych, słonecznych i mokrych wakacji.

Klasa 5e
lp.

godz.

CZWARTEK 25.06

1

800–845

j. polski
p. M. Ziędalska

2

850–935

religia
p. G. Tomasik

3

940–1025

matematyka
p. B. Piątkowska

Temat: Mistrz języka polskiego.
Czy pamiętasz naszą lekcję o błędach językowych? Dzisiaj możesz sprawdzić swoją umiejętność posługiwania
się poprawnymi formami. Zachęcam Cię do wykonania quizu językowego. Czy i Ty zostaniesz mistrzem?
Powodzenia
https://www.quizme.pl/q/ewelkamag/bledy_jezykowe__sprawdz_ktore_z_nich_popelniasz
Temat: Nieugięty przewodnik narodu –kardynał Stefan Wyszyński
Cel: Poznaję pasterską posługę kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus...
Materiały do lekcji: podręcznik na str. 136-137. Katecheza nr 61 w sieci:
https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/zdalne-lekcje-religii?sp5
Zad. 1. Obejrzyj prezentację. Poznasz fakty z życia kard. Stefana Wyszyńskiego.
https://view.genial.ly/5ea9a2fab031cc0d780d44d5/presentation-untitled-genially
Zad. 2. Pod zapisanym tematem umieść dwa zdania z poniższego opisu, tak, aby zapamiętać dzisiejszą postać.
Kardynał Stefan Wyszyński żył w latach 1901-1981. Sprawował funkcję prymasa Polski w okresie od 1953 do
1981 roku. Przez władze komunistyczne został uwięziony na czas od 1953 do 1956 roku. Przygotował Kościół
w Polsce na uroczystość 1000-lecia chrztu w 1966 r. Ciekawostka lokalna: w województwie kujawskopomorskim, konkretnie we Włocławku, studiował i uzyskał święcenie kapłańskie. W Toruniu na Rubinkowie
jest poświęcona mu ulica.
Serdecznie dziękuję za zadania, pytania, aktywność, obecność, wytrwałość, za wszystko!!! Dobrych
wakacji!!!
Temat: Objętość graniastosłupa prostego.
Cel: Potrafię obliczać objętość graniastosłupa prostego, znam różne jednostki objętości.
Droga Uczennico! Drogi Uczniu!
Instrukcja do lekcji:
 Proszę zapiszcie w zeszycie Temat oraz Cel naszej lekcji.
 Obejrzyjcie film: https://www.youtube.com/watch?v=Foe58Vp7S9A
 Następnie wykonajcie zadania ze strony https://epodreczniki.pl/a/objetoscprostopadloscianu/D1HufllvV
W czasie lekcji jestem dostępna dla Was na czacie w Teamsach. Macie pytania, pojawiły się wątpliwości –
napiszcie do mnie.
Dziękuję Wam za ten rok szkolny i życzę udanego wypoczynku wakacyjnego!!!

Temat: Bezpieczne wakacje - zasady
Cel: Znam i przestrzegam zasad bezpiecznego wypoczynku
ZS-koszykówka
Drodzy Uczniowie, obejrzyjcie krótki filmik z przypomnieniem zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji.
p. M. Szymkiewicz-Słońska https://www.youtube.com/watch?v=6au3wSk47lk

4

1035–1120

5

1140–1225

Temat: Trening indywidualny
Cele: znam swoje mocne i słabe strony, wiem jakiego treningu mi potrzeba
ZS-piłka
Instrukcje: Sami znacie się najlepiej – dziś ostatnie zajęcia w tym roku szkolnym! Niech każdy z Was wykona
p. A. Marciniak
taką aktywność fizyczną na jaką ma ochotę! Pozdrawiam Was!
Do zobaczenia we wrześniu!!!
Temat: Bezpieczne wakacje - zasady
Cel: Znam i przestrzegam zasad bezpiecznego wypoczynku
ZS-koszykówka
Drodzy Uczniowie, obejrzyjcie krótki filmik z przypomnieniem zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji.
p. M. Szymkiewicz-Słońska https://www.youtube.com/watch?v=6au3wSk47lk
Życzę Wam udanych, aktywnych wakacji, do zobaczenia we wrześniu :-)

ZS-piłka
p. A. Marciniak

6

1245–1330

muzyka
p. A. Kowalska

7

1350–1435

j. angielski (gr.1)
p. K. Różycka

Temat: Trening indywidualny
Cele: znam swoje mocne i słabe strony, wiem jakiego treningu mi potrzeba
Instrukcje: Sami znacie się najlepiej – dziś ostatnie zajęcia w tym roku szkolnym! Niech każdy z Was wykona
taką aktywność fizyczną na jaką ma ochotę! Pozdrawiam Was!
Do zobaczenia we wrześniu!!!
Temat: “Na wakacje”- nauka piosenki.
Cel: Umiem śpiewać piosenkę pt.” Na wakacje”.
1. Otwórz podręcznik na stronie 151 i wysłuchaj piosenkę, która znajdziesz na Teamsach w plikach
materiały z zajęć.
2. Włącz ją ponownie i spróbuj ją zaśpiewać
3. Życzę miłego śpiewania i radosnych wakacji!!!
Temat: Skills Revision. Units 5-6
Cel: Utrwalam słownictwo i gramatykę z działu 5 i 6. Doskonalę umiejętność słuchania i czytania ze
zrozumieniem.
1. Drodzy Uczniowie! Otwórzcie proszę zeszyty i zapiszcie temat lekcji.
2. Otwórzcie zeszyty ćwiczeń na stronie 58-59 i wykonajcie zadanie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plik dźwiękowy do
zadania 5 znajdziecie na padlecie.
Zadania sprawdzimy podczas lekcji online, która odbędzie się zgodnie z planem na platformie Office 365.
Schemat lekcji znajduje się na padlecie (lekcja 33): https://padlet.com/k_rozycka/com
W razie jakichkolwiek pytań jestem dostępna na czacie w czasie trwania lekcji.
See you! Bye!

Klasa 5f
lp.

2

godz.

850–935

CZWARTEK 25.06

j. polski
p. A. Stasiak

Temat: Zwiedzamy ciekawe muzea
Cel: Znamy ciekawe oferty muzeów.
Instrukcja do lekcji:
- Zapisz temat i cel lekcji w zeszycie.
- Czy wiesz, że w Polsce funkcjonuje ponad 600 muzeów, a na całym świecie ponad 50 tysięcy. Odgrywają one
istotną rolę w zachowywaniu i rozpowszechnianiu tradycji oraz dorobku kulturalnego narodów. Chcąc zrozumieć
znaczenie muzeów, warto znać ich podstawowe funkcje i typy. Wiadomości te mogą przydać Ci się przed
wakacyjnym zwiedzaniem.
https://epodreczniki.pl/a/film/DXF6KHhi7
- Przy okazji, pamiętaj, że w liczbie pojedynczej wyrazy zakończone na –um (np. muzeum, liceum, solarium) nie
odmieniają się. Natomiast w liczbie mnogiej znika zakończenie –um, a w jego miejsce pojawiają się zakończenia –a,
-ów, -om, -ami, -ach.
Miłych i bezpiecznych wakacji!

3

940–1025

biologia
p. E. Skrzeszewska

Temat: Ciekawostki o roślinach.
Cel: Poszerzam swoje wiadomości ze świata roślin.
1. Zapisz proszę temat, cel lekcji i datę.
2. Rośliny są jednymi z najbardziej zróżnicowanych organizmów żyjących na Ziemi. Przekonaliście się o tym
na pewno będąc w różnych miejscach, np. w lesie, na łące, w górach. Jak wiecie, rośliny stanowią królestwo,
do którego należą zarówno organizmy mikroskopijnych rozmiarów jak i olbrzymie drzewa.
3. Chciałabym, abyście przeczytali sobie różne ciekawostki dotyczące świata roślin. Podaję link:
https://www.medianauka.pl/ciekawostki-o-roslinach
Podane są tutaj różne nazwy roślin nasiennych, o których nie mówiliśmy na lekcjach. Proszę, abyście czytając nazwy
gatunkowe tych roślin, wyszukali je również w Internecie, zwróćcie uwagę na osobliwości ich budowy, wymiary oraz
długość ich życia.
4. Proszę odpowiedzcie na poniższe pytania:
- Jak nazywa się najpotężniejsze drzewo na świecie?
- Które drzewo osiąga najwyższe rozmiary?
- Jak długo mogą żyć drzewa? (podaj 2 przykłady i wiek)
- Jak nazywa się najstarszy gatunek drzewa?
- Czy drzewa rozpoznają kierunki świata?
Będę dostępna dla Was w tym czasie na czacie w Teams. W razie pytań, napiszcie do mnie.
Miłej pracy:)
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1035–1120

5

1140–1225

6

1245–1330

Temat: Objętość graniastosłupa. Podsumowanie wiadomości i umiejętności z matematyki nabytych w klasie 5.
Link do podręcznika elektronicznego https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2152
Cel: znam wzór na objętość graniastosłupa
Przerysuj ze strony rysunki prostopadłościan i sześcian i obok wzory na objętość str. 236 oraz przeczytaj uważnie
matematyka
przykłady str.236
p. M. Breza-Guściora Przejrzyj spis treści i wypisz 3 tematy, które podobały ci się podczas uczenia się matematyki w klasie piątej.
W rozwiązywaniu zadań może pomóc ci film https://www.youtube.com/watch?v=KhLKadoaTJA
Wykonaj w ćwiczeniach str. 122
Powodzenia. Miłych wakacji
Temat: Nieugięty przewodnik narodu –kardynał Stefan Wyszyński
Cel: Poznaję pasterską posługę kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus...
Materiały do lekcji: podręcznik na str. 136-137. Katecheza nr 61 w sieci:
https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/zdalne-lekcje-religii?sp5
Zad. 1. Obejrzyj prezentację. Poznasz fakty z życia kard. Stefana Wyszyńskiego.
religia
https://view.genial.ly/5ea9a2fab031cc0d780d44d5/presentation-untitled-genially
p. G. Tomasik
Zad. 2. Pod zapisanym tematem umieść dwa zdania z poniższego opisu, tak, aby zapamiętać dzisiejszą postać.
Kardynał Stefan Wyszyński żył w latach 1901-1981. Sprawował funkcję prymasa Polski w okresie od 1953 do 1981
roku. Przez władze komunistyczne został uwięziony na czas od 1953 do 1956 roku. Przygotował Kościół w Polsce na
uroczystość 1000-lecia chrztu w 1966 r. Ciekawostka lokalna: w województwie kujawsko-pomorskim, konkretnie we
Włocławku, studiował i uzyskał święcenie kapłańskie. W Toruniu na Rubinkowie jest poświęcona mu ulica.
Serdecznie dziękuję za zadania, pytania, aktywność, obecność, wytrwałość, za wszystko!!! Dobrych wakacji!!!
Temat: Get Culture! Transport in London
Cel: Doskonalę umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem. Poznaję rodzaje środków transportu w Londynie.
1. Drodzy Uczniowie! Otwórzcie proszę zeszyty i zapiszcie temat i cel lekcji.
2. Zapoznajcie się z treścią tekstu: „FastFacts: The London Tube”. Postarajcie się zrozumieć jak najwięcej. Zdjęcie
tekstu zamieszczam na padlecie.
Posłuchajcie nagrania i wykonajcie zadanie 1. Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie.
j. angielski (gr.1) 3.
4. Wykonajcie zadanie 2. Przeczytajcie tekst jeszcze raz i udzielcie odpowiedzi na pytania.
p. K. Różycka
5. Na koniec lekcji wykonajcie zadanie 4. Posłuchajcie nagrania i spróbujcie określić, czy zdania są zgodne z prawdą,
czy nie.
Schemat lekcji znajduje się na padlecie: (lekcja 31):https://padlet.com/k_rozycka/online
Lekcja online odbędzie się zgodnie z planem na platformie Office 365.
W razie jakichkolwiek pytań jestem dostępna na czacie w czasie trwania lekcji.
See you! Bye!
Temat: Holiday items.
Cel: znam nazwy przedmiotów, które mogę zabrać na wakacje.
j. angielski (gr.2) 1.Otwórz proszę zeszyt i zapisz temat i cel lekcji
p. M. Kwiatkowska 2. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami… Zastanów się, gdzie i jak chciałbyś spędzić tegoroczne wakacje. Zrób w
zeszycie listę rzeczy, które powinieneś zabrać ze sobą, np. namiot, śpiwór, przewodnik, aparat, itd. Możesz wykonać

WF (gr.1)
p. H. Walczak

miniaturowe rysunki i podpisać je angielskim słówkami (znajdziesz je w słowniku). Pamiętaj, im więcej słówek, tym
lepiej
3. Ostatnie zadanie na dziś – wykonaj interaktywną krzyżówkę i poznaj sekretną wiadomość. Link poniżej:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Summer_vocabulary/Summ
er_holidays_-_crossword_bv8166ms
Po wykonaniu zadania kliknij “Finish”, a następnie “Check my answers” a dowiesz się, jak Ci poszło.
Życzę Ci udanych, zdrowych i bezpiecznych wakacji!!!
Temat: Trening indywidualny
Cele: Znam swoje mocne i słabe strony, wiem jakiego treningu mi potrzeba
Instrukcje: Sami znacie się najlepiej – dziś ostatnie zajęcia w tym roku szkolnym! Niech każdy z Was wykona taką
aktywność fizyczną na jaką ma ochotę! Pozdrawiam Was!
Temat: Bezpieczne wakacje nad wodą.
Cel: Uczeń wie jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą.

7

1350–1435
WF (gr.2)
p. M. Trzpil

Kochani, wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Będziecie mieli dużo czasu na wypoczynek i zabawę. Nie
zapominajcie przy tym o bezpieczeństwie. Obejrzyjcie film, który przypomni wam kilka podstawowych zasad
zachowania nad wodą.
https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
Weźcie sobie do serca dobre rady i dbajcie o siebie

