
VB     11.05.– 22.05.20r.
Poniedziałek  11.05.20r.

polski Wzbogacamy nasze opowiadania opisem.
matematyka Pole trapezu.
wf Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
angielski Czytanie ze zrozumieniem – ćwiczenia.
historia Polska pierwszych Piastów – podsumowanie.

Wtorek 12.05.20r.

biologia Nagonasienne – budowa i środowisko życia.
geografia Krajobraz tajgi i tundry.
matematyka Pole trapezu.
muzyka Na majówkę. Zabawy muzyczne
polski Grupa podmiotu i grupa orzeczenia- uzupełniamy wykres zdania.
wf Wzmacniamy mięśnie brzucha.

Środa 13.05.20r.

- -
polski Dlaczego ludzie mieli potrzebę tworzenia mitów?
wf Suplementy diety a dopalacze- różnice.
historia Rozbicie dzielnicowe.
plastyka Tworzę przez cały rok – Dekoracja na Dzień Ziemi.
religia Żyć w świetle Ewangelii.

Czwartek 14 .05.20r.

- -
angielski Past Simple - utrwalenie wiadomości.
wf Przygotowujemy i bezpiecznie pokonujemy prosty tor przeszkód.
matematyka Pola wielokątów – zadania.
polski O uczuciach matki po stracie dziecka- mit „Demeter i Persefona”.
zaj. z wych. Moja przyszłość. Jak motywacja pomaga w wyborze zawodu?
informatyka Wprawić świat w ruch. Przejścia i animacje w prezentacji.

Piątek 15.05.20r.

religia Święty Jan Paweł II.
technika    Dlaczego warto jeść owoce i warzywa- praca plastyczna.
polski Poprawiamy nasze opowiadania.
angielski Past Simple - jak tłumaczyć zdania?
matematyka Pola wielokątów – zadania.

Poniedziałek 18.05.20r.

polski Poznajemy mit o Syzyfie.
matematyka Różne jednostki pola.
wf Sygnalizacja i przepisy w piłce siatkowej.
angielski Ćwiczenia w tłumaczeniu zdań z czasem przeszłym.
historia Zjednoczenie Polski.

Wtorek 19.05.20r.

biologia Okrytonasienne – budowa i środowisko życia.
geografia Krajobraz wysokogórski Himalajów.
matematyka Różne jednostki pola- ćwiczenia.
muzyka O rodzinie w rytmie rock and rolla.
polski Odkrywamy znaczenie mitu o Syzyfie.
wf Jak wykonać prawidłowo rozgrzewkę?



Środa  20 .05.20r.

- -
polski Układamy plan wydarzeń mitu o Herkulesie.
wf Dbamy o prawidłową postawę ciała.
historia Czasy Kazimierza Wielkiego.
plastyka Dla naszych rodziców – laurka.
religia Święty Jan Paweł II.

Czwartek  21.05.20r.

- -
angielski Let's celebrate – słownictwo.
wf Aktywnie spędzamy czas wolny w okresie pandemii.
matematyka Powtórzenie i utrwalenie – pola wielokątów.
polski Dlaczego Herkules budzi podziw i niechęć?
zaj. z wych. Podobieństwa i różnice między rodziną i klasą.
informatyka Wprawić świat w ruch. Przejścia i animacje w prezentacji.

Piątek 22.05.20r.

religia Wniebowstąpienie Jezusa.
technika     Dlaczego warto jeść owoce i warzywa- praca plastyczna.
polski Jak rozpoznać podmiot szeregowy i domyślny?
angielski Vocabulary - utrwalamy słownictwo.
matematyka Powtórzenie i utrwalenie – pola wielokątów.


