
Klasa Vb     

Czwartek 26.03.20r. 

Angielski - angielski5sppacyna@gmail.com 

Czasowniki nieregularne – ćwiczenia. 

Wf- ewarozycka6@gmail.com 

Bądź odpowiedzialny za siebie- jak ustrzec się przed koronawirusem. 

Matematyka- jolantamajewskav@gmail.com Porównywanie ułamków dziesiętnych. Utrwalenie i 

powtórzenie. 

Polski-  baza.wiedzy78@gmail.com 

Ćwiczymy pisownię wyrazów z rz i ż. 

Zaj z wych. baza.wiedzy78@gmail.com 

Co warto przeczytać, obejrzeć? 

Informatyka- irtree.samcro@gmail.com 

baza.wiedzy78@gmail.com 

 

Higiena pracy przy komputerze. 

 

Piątek  27.03.20r 

Religia Poznajemy nauczycielską działalność Jezusa. 

Technika  Piszemy plan i wykonujemy rysunek dekoracji świątecznej. jaroslawkomar1@wp.pl 

Polski Co wiemy o przysłówku? 

Angielski Czasowniki nieregularne – ćwiczenia. 

matematyka Dodawanie ułamków dziesiętnych. Ćwiczenia. 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne : Pisownia wyrazów z "ó" niewymiennym na wybranych 

przykładach.  

 

Poniedziałek 30.03.20r 

polski O przymiotniku i przysłówku- ćwiczenia. 

Matematyka Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000. 

wf Podstawowe zasady higieny w czasie epidemii. 

Angielski Utrwalamy poznane słownictwo - karty pracy 

historia Kościół w średniowieczu. 

Wtorek 31.03.20r. 

Biologia Pęd. Budowa i funkcje łodygi. 

Geografia 

gppacyna@gmail.com 

Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe na Ziemi. 

 

Matematyka Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000. 

Muzyka Folklor naszych sąsiadów. 

Polski  Ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem na podstawie fragmentu Opowieści z Narnii. 

wf Ćwiczenia wzmacniające przy wybranej muzyce. 

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne: Wyszukiwanie liter wśród innych znaków - tworzenie zdań. 

 

Środa 1.04.20r. 

- 

Polski Kiedy i gdzie toczy się akcja w Opowieści z Narnii? 

wf Dbamy o zdrową dietę -piramida żywienia. 

Historia Ludzie miecza – rycerze. 

Plastyka Kompozycja statyczna i dynamiczna. 

religia Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. 

Czwartek 2.04.20r. 

- 

Angielski Utrwalamy poznane słownictwo - karty pracy 

Wf Dbamy o higienę umysłu: w dzień pracuj w nocy śpij- harmonogram dnia. 

Matematyka Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne. 
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Polski Jak napisać zaproszenie? 

Zaj z wych. 

informatyka Tekst i obraz. Jak stworzyć najprostszą prezentację? 

Piątek 3.04.20r. 

Religia Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. 

Technika Piszemy plan i wykonujemy  dekorację świąteczną. 

Polski W imieniu… zapraszamy do Narnii. 

Angielski Czytanie ze zrozumieniem - praca z tekstem. 

matematyka Mnożenie ułamków dziesiętnych. Utrwalenie i powtórzenie 

 

 


