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8.00 - 8.45

matematyka

2

8.50 - 9.35

matematyka

3

9.40 - 10.25

religia

4

10.35 - 11.20

plastyka

5

11.40 - 12.25

B

Temat: Sprawdzian z podzielności liczb
Cel: znajduję dzielniki, wielokrotności, NWD, NWW, stosuję cechy podzielności i rozkład na czynniki pierwsze
Zadania: zadania do sprawdzianu na Teams
Powodzenia! Renata Bartz.
Temat: Ułamki zwykłe i liczby mieszane
Cel: rozpoznaję ułamki właściwe, niewłaściwe i liczby mieszane, zamieniam liczbę mieszaną na ułamek
Zadania, które rozwiążemy na lekcji: strony26,27,28 ćwiczenia
Powodzenia! Renata Bartz
Temat: Komu służą aniołowie?
Cel: Znam zadania aniołów
Lekcja w podr. na str. 41-43
Szczęść Boże! Życzę dużo sił!
Sprawdzimy, co starotestamentalna Księga Tobiasza mówi o aniołach. Na stronie 42 w podręczniku znajdziemy
odpowiedzi na 4 pytania dotyczące aniołów. Poznasz je na lekcji. Serdecznie zapraszam!
Grzegorz Tomasik
Temat: Kompozycja statyczna i dynamiczna.
Cel: Dowiadujemy się czym jest kompozycja statyczna i dynamiczna.
Przeczytamy informacje z podręcznika na str.52 – 59.
Obejrzymy reprodukcje z opisami znajdujące się w podręczniku.
Przygotuj kartkę A3 i klej, nożyczki oraz kolorowy papier.
Wykonamy kompozycję statyczną lub dynamiczną na lekcji on line.
Pozdrawiam Was serdecznie i życzę dużo zdrowia.
Anna Koprowska
Lekcja odwołana.
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3

9.40 - 10.25

B

B

4

10.35 - 11.20

historia

ANG gr. 1

5

11.40 - 12.25
INF gr. 2

6

12.45 - 13.30

matematyka

Temat: 10 ćwiczeń ogólnorozwojowych z krzesłem w domu.
Cel: Potrafię wykonać ćwiczenia ogólnorozwojowe w domu z krzesłem.
Dzień dobry,
Zapraszam na lekcję on-line zgodnie z planem lekcji. Pozdrawiam i do zobaczenia.
Olgierd Chytrowski
Grupa p. K. Sebastianowicz-Woźniak - lekcja odwołana.
Temat: Kultura starożytnej Grecji – sport, rzeźba.
Cel: poznam rolę sportu w życiu starożytnych Greków oraz rozwój rzeźby i malarstwa.
Na dzisiejszej lekcji przy pomocy podręcznika s.61 i s.65-66 omówimy osiągnięcia Greków w zakresie rzeźby oraz
dowiemy się jak przebiegały igrzyska sportowe w starożytności.
Trzymajcie się zdrowo!
Joanna Skocińska
Temat: My favourite food – reading.
Aim: doskonalę umiejętność czytania ze zrozumieniem.
Na dzisiejszej lekcji wykonamy zadania z ćwiczeń - str.18. Następnie napiszecie krótki test – zagadnienia w
dzienniku elektronicznym. Powodzenia!
Anna Krychowiak
Temat: Patyczaki w ruchu – pierwsze kroki w Pivot Animator
Cel: potrafię utworzyć prostą animację.
Drodzy Uczniowie!!!
Dziś poznacie program Pivot. Dzięki dostępnym w nim opcjom będziemy wprawić w ruch nie tylko całe obiekty,
lecz także poszczególne ich części.
Jeśli masz możliwość zainstaluj program przed lekcją. Instrukcję znajdziesz w zespole na Teams.
Do zobaczenia! Monika Marciniak
Temat: Powtórzenie – własności liczb naturalnych. Kartkówka.
Cel: Znam i stosuję poznane własności liczb naturalnych (dzielniki, wielokrotności, cechy podzielności, rozkład
liczby na czynniki pierwsze).
Dzień dobry,
na dzisiejszej lekcji będziemy utrwalali umiejętności zdobyte na kilku ostatnich lekcjach. Sprawdzimy swoje
umiejętności rozwiązując samodzielnie kilka zadań. Rozwiążemy kilka zadań z podręcznika „Przed klasówką”:
zad. 1-7 str. 65.
Życzę Wam dużo zdrowia i do zobaczenia na lekcji on-line!
Iwona Koperska

7

13.50 - 14.35

religia

Temat: Komu służą aniołowie?
Cel: Znam zadania aniołów
Lekcja w podr. na str. 41-43
Szczęść Boże! Życzę dużo sił!
Sprawdzimy, co starotestamentalna Księga Tobiasza mówi o aniołach. Na stronie 42 w podręczniku znajdziemy
odpowiedzi na 4 pytania dotyczące aniołów. Poznasz je na lekcji. Serdecznie zapraszam!
Grzegorz Tomasik

