Treści mogące sprawiać trudności zostaną wyjaśnione po powrocie do szkoły

Język polski
1.Przeczytać lekturę ,,Hobbit, czyli tam i z powrotem’’.
2. Zapoznać się z tekstami z podręcznika i wykonać prace pisemne:
- ,,Pudełko zwane wyobraźnią’’ str. 219 – ćwicz.1-4 str.220, ćwicz. 7,8,11 str. 221
- ,,Atramentowe serce’’ str .222 – ćwicz. 5 -7 str. 225.
- ,,Historia sztuki dla dzieci i rodziców. Rozmowy z Kajtkiem’’ str. 225 – ćwicz. 5 str. 226.
3.Wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania z następujących tematów:
- ,,Pisownia wyrazów z ą, ę oraz om, on, em, en ,, str. 89 – 94.
- ,,Przecinek w zdaniu pojedynczym – przypomnienie wiadomości’’ str. 107 – 108.
Ponadto utrwalać rozróżnianie części zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik)
i wiadomości zawarte w ,,Twoim niezbędniku’’ str. 338 – 351.

HISTORIA
Zapoznać się z materiałem dydaktycznym i ćwiczeniami z następujących tematów
w podręczniku – str.152 - 173:
- ,,Rzeczpospolita pod rządami Wettinów’’.
- ,,Pierwszy rozbiór Polski’’.
- ,,Kultura polskiego oświecenia’’.
- ,,Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja’’.

Język angielski
 Zadanie 1,2,3, 4 strona 6 i zadanie 4 strona 67: Wypisz nowe słówka,
przetłumacz je, naucz się czytać i tłumaczyć tekst.
 Zadanie 1,2,3,4 strona 68. Wypisać nowe wyrażenia. Przetłumaczyć je.
Dopasować do obrazków. Nauczyć się na pamięć.
 Zadanie 1,2,3,4, strona 69. Budujemy pytania z czasownikiem być w
czasie przeszłym . proszę wykonać zadania gramatyczne do zeszytu.
 Zadanie 1 i 2 strona 72 : Wypisz nowe słówka, przetłumacz je, naucz się
czytać i tłumaczyć tekst. Zadanie 3 strona 73.
 Zadanie 1 i 2 strona 74 : Wypisz nowe słówka, przetłumacz je, naucz się
czytać i tłumaczyć tekst.

 Zadanie 1 i 2 strona 76 : Wypisz nowe słówka, przetłumacz je, naucz się
czytać i tłumaczyć tekst. Zadanie 4 i 6 strona 77.

BIOLOGIA
1. Przegląd i znaczenie ryb.
Treści nauczania:
 zróżnicowanie budowy ryb,
 związek między budową ryb a trybem ich życia,
 strategie zdobywania pokarmu przez ryby,
 znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka,
 sposoby ochrony ryb.
Przeczytaj tekst z podręcznika str. 87-92
Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 73-76.
Chętni uczniowie mogą wykonać prezentację multimedialną – Ryby słodkowodne w Polsce lub Ryby
występujące w wodach Bałtyku

2. Płazy – kręgowce wodno-lądowe.
Treści nauczania:
 środowisko życia płazów,
 przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie,
 płazy jako zwierzęta zmiennocieplne,
 rozmnażanie się i rozwój płazów.
Przeczytaj tekst z podręcznika str. 93-96
Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 77-81.
Uzupełnij tabelę
Przystosowanie płazów do życia
w wodzie

na lądzie

Ćwiczenie 1
Oceń prawdziwość zdań i zaznacz odpowiedź Prawda lub Fałsz.

P

F

Przystosowaniem płazów do życia w wodzie jest obecność jaskrawych plam na ciele.

P

F

Przystosowaniem płazów do życia w wodzie jest obecność linii nabocznej u kijanek.

P

F

Przystosowaniem płazów do życia na lądzie jest obecność gruczołów jadowych.

Przystosowaniem płazów do życia na lądzie jest obecność powiek.

P

Przystosowaniem płazów do życia na lądzie jest obecność płuc. P

F

Przystosowaniem płazów do życia w wodzie jest ciało pokryte śluzem.

P

F

F

Ćwiczenie 2
zadanie interaktywne
Uzupełnij luki w tekście, wpisując brakujące wyrazy.
U żab samica składa do wody jaja otoczone galaretowatą substancją, zwane
. Samiec,
połączony z nią wtedy w pozycji godowej, polewa jaja nasieniem. Do zapłodnienia dochodzi w
wodzie. Jest to tzw. zapłodnienie
z zapłodnionych jaj wylęgają się
i są przystosowane do

. Po pewnym czasie
zwane kijankami. Kijanki oddychają
trybu życia.

Ćwiczenie 3
Wskaż gatunek płaza, który jest najsilniej związany ze środowiskiem lądowym.





ropucha szara
żaba wodna
salamandra plamista
rzekotka drzewna

Matematyka
Zajęcia z matematyki odbywają się poprzez Internet klasa ma utworzoną grupę i na niej są podawane
konkretne zagadnienia z jednoczesnym ich omawianiem za pomocą videorozmowy w aplikacji
Messenger.

Geografia
1. Turystyka w Europie Południowej: str. 120-124
Ćwiczenia 1-2 str.124
2. Gospodarka Europy –podsumowanie wiadomości: str. 125-128
Proszę o uzupełnianie ćwiczeniówki na bieżąco.

