Materiały edukacyjne dla uczniów.
(Materiały edukacyjne pochodzą z różnych źródeł internetowych i są udostępniane wyłącznie w celach
edukacyjnych)
SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA

PRZEDMIOT
NAUCZANIA

MATERIAŁY I ZADANIA DLA UCZNIÓW (LINKI)

KLASY I-II
Uczniowie
z niep.
intelektualną
w stopniu
lekkim
(klasa. p. J.
Wańczyk)

Klasa I
Edukacja
matematyczna

https://www.matzoo.pl/klasa1/1
https://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-zwierzatek-w-zakresie6_1_209
https://www.matzoo.pl/klasa1/policz-i-dodaj_1_330
https://www.matzoo.pl/klasa1/policz-i-dodaj-w-zakresie10_1_331
https://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-dodawania-wzakresie-10_1_289
https://www.matzoo.pl/klasa1/dopelnianie-do-20_1_557
https://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-dodawania-wzakresie-20_1_290
https://www.matzoo.pl/klasa1/odejmowanie-w-zakresie-10_2_5
https://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-odejmowaniaw-zakresie-10_2_291
https://www.matzoo.pl/klasa1/odejmowanie-z-rozpisywaniem-wzakresie-20_2_464
https://www.matzoo.pl/klasa1/odejmowanie-wewnatrz-drugiejdziesiatki_2_9
https://szaloneliczby.pl/uporzadkuj-liczby-do-10/
https://szaloneliczby.pl/wskaz-najwieksza-liczbe-do-10/
https://szaloneliczby.pl/wskaz-liczbe-na-owocach/
http://pisupisu.pl/klasa1/slowo-na-literke
http://pisupisu.pl/klasa1/kolejnosc-liter
http://pisupisu.pl/klasa1/jaka-cyfra
http://pisupisu.pl/klasa1/slowa-na-literke
http://pisupisu.pl/klasa1/trzyliterowe
http://pisupisu.pl/klasa1/trzyliterowe-z-ogonkami
http://pisupisu.pl/klasa1/czteroliterowe
http://pisupisu.pl/klasa1/ukladanki-zdan
http://pisupisu.pl/klasa1/sylaby-dla-najmlodszych
https://www.youtube.com/watch?v=lr-nFVBfgdM
https://www.youtube.com/watch?v=glkQwKA5_PU
https://www.youtube.com/watch?v=Lu8E13_Irm8
Ćwiczenia logopedyczne:
www.brzeczychrzaszcz.pl/kategoria/gry-i-zabawy/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/tag/gry-logopedyczne/
https://www.lulek.tv/gry/darmowe/wytez-sluch-302
https://www.lulek.tv/gry/darmowe/sam-pisze-265
https://www.lulek.tv/gry/darmowe/zoo-cwicz-pamiec-262
https://www.mimowa.pl/
Nauka czytania sylab BA, BE, BI, BO, BU, BY - film edukacyjny
dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=1pm9zLZ2mlg
https://www.matzoo.pl/klasa2/wiecej-mniej_63_334
https://www.matzoo.pl/klasa2/miesiace_63_342

Klasa I
Edukacja
polonistyczna

Język angielski

Logopedia

Klasa II
Edukacja

matematyczna

Klasa II
Edukacja
polonistyczna

Język angielski

Klasa II
Edukacja
plastyczna

Klasa II
Edukacja
muzyczna

Logopedia

Gimnastyka
korekcyjna

https://www.matzoo.pl/klasa2/liczymy-miesiace_63_348
https://www.matzoo.pl/klasa2/tydzien_63_414
https://www.matzoo.pl/klasa2/jaka-jest-temperatura_63_415
https://www.matzoo.pl/klasa2/ktora-godzina-po-poludniu_63_507
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-z-rozpisywaniem-wzakresie-20_7_317
https://www.matzoo.pl/klasa2/odejmowanie-z-przekraczaniemprogu-dziesiatkowego_7_11
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-w-zakresie-20test_7_192
https://www.matzoo.pl/klasa2/odejmowanie-w-zakresie-20test_7_197
https://www.matzoo.pl/klasa2/wpisz-liczby-rosnaco_12_25
https://www.matzoo.pl/klasa2/poznajemy-liczbyrzymskie_12_412
https://szaloneliczby.pl/liczenie-pieniedzy/
https://szaloneliczby.pl/dodawanie-w-zakresie-50/
https://szaloneliczby.pl/wskaz-zegar-z-godzina/
http://pisupisu.pl/klasa2/trzyliterowe-wielka-litera
http://pisupisu.pl/klasa2/czytanka-o-tomku
http://pisupisu.pl/klasa2/czytanka-o-basi
http://pisupisu.pl/klasa2/pytania-do-czytanki-o-basi
http://pisupisu.pl/klasa2/kalendarz
http://pisupisu.pl/klasa2/u-i-o-opowiadanie
http://pisupisu.pl/klasa2/ch-i-h-wybierz-slowo
https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo
https://www.youtube.com/watch?v=hq3yfQnllfQ
https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc
https://www.youtube.com/watch?v=2Asv1QetBms- domowy
gniotek
https://www.youtube.com/watch?v=w_cupttsuJg&t=26sdomowa pianko lina
https://www.youtube.com/watch?v=qK2-14veSvE- domowa
ciasto lina
https://www.youtube.com/watch?v=2FjRnpKuT5k- wiosenne
drzewo
https://www.youtube.com/watch?v=4dJqNSI821E
https://www.youtube.com/watch?v=hdbMY6nVD6c
https://www.youtube.com/watch?v=U0rlfh7AzZ4
https://www.youtube.com/watch?v=qoAwQ9WCWSM
https://www.youtube.com/watch?v=iN6YfhyeZhs
Ćwiczenia logopedyczne:
www.brzeczychrzaszcz.pl/kategoria/gry-i-zabawy/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/tag/gry-logopedyczne/
https://www.lulek.tv/gry/darmowe/wytez-sluch-302
https://www.lulek.tv/gry/darmowe/sam-pisze-265
https://www.lulek.tv/gry/darmowe/zoo-cwicz-pamiec-262
https://www.mimowa.pl/
Nauka czytania sylab BA, BE, BI, BO, BU, BY - film edukacyjny
dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=1pm9zLZ2mlg
https://youtu.be/4COmxaiszd0

KLASY IIIII
Uczniowie
z niep.
intelektualną
w stopniu
lekkim
(klasa. p. D.
Wiewióra)

Klasa II
Edukacja
polonistyczna,
matematyczna,
plastyczna

Klasa III
Edukacja
polonistyczna,
matematyczna,
plastyczna

Język angielski

Gimnastyka
korekcyjna
Logopedia

KLASY I-III
Uczniowie
z niep.
intelektualną
w stopniu
umiarkowan
ym lub
znacznym

Uczniowie
z niep.
intelektualną
w stopniu
umiarkowanym
lub znacznym

Gimnastyka
korekcyjna
Logopedia

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSN
A_2_3_23_100_p0.html?v=628
http://snep.edu.pl/razem_i_osobno/pliki/2klasa_polski.pdf
(strony 5-8, 12,13, 16,17, 36-42, 45,46, 48-52, 62,63, 67,68, 102113, lektura „Doktor Dolittle”- s.20-21)
http://snep.edu.pl/razem_i_osobno/pliki/2klasa_matma.pdf
(karty pracy nr. 84-93)
https://www.matzoo.pl/klasa2
http://pisupisu.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=l0TAoJOxZRw
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_WIOSN
A_3_3_21_096_p0.html?v=628
http://snep.edu.pl/razem_i_osobno/pliki/3klasa_polski.pdf (
strony: 10, 11, 22-26, 124-129, 130-136, 155-166)
http://snep.edu.pl/razem_i_osobno/pliki/2klasa_matma.pdf ( karty
pracy nr. 94 -102)
https://www.matzoo.pl/klasa3
http://pisupisu.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=l0TAoJOxZRw
https://www.youtube.com/watch?v=aOSJZbHoiY8
https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc
https://www.ang.pl/slownictwo/pomieszczenia-czesci-domu-poangielsku
https://youtu.be/4COmxaiszd0
Ćwiczenia logopedyczne:
www.brzeczychrzaszcz.pl/kategoria/gry-i-zabawy/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/tag/gry-logopedyczne/
https://www.lulek.tv/gry/darmowe/wytez-sluch-302
https://www.lulek.tv/gry/darmowe/sam-pisze-265
https://www.lulek.tv/gry/darmowe/zoo-cwicz-pamiec-262
https://www.mimowa.pl/
Nauka czytania sylab BA, BE, BI, BO, BU, BY - film edukacyjny
dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=1pm9zLZ2mlg
https://www.matzoo.pl/klasa1/4
https://szaloneliczby.pl/klasa-1/
http://pisupisu.pl/klasa1/literki-do-wydruku
https://www.youtube.com/watch?v=1pm9zLZ2mlg,
https://www.youtube.com/watch?v=KsOLBVBQ-hw,
https://mojedziecikreatywnie.pl/kategorie/zabawysensoryczne/page/3/zabawy,
https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4,
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY,
https://www.youtube.com/watch?v=eVX4Nk7D1Xc
https://youtu.be/4COmxaiszd0
https://youtu.be/eiHGj8Tuo-I
Ćwiczenia logopedyczne:
www.brzeczychrzaszcz.pl/kategoria/gry-i-zabawy/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/tag/gry-logopedyczne/
https://www.lulek.tv/gry/darmowe/wytez-sluch-302
https://www.lulek.tv/gry/darmowe/sam-pisze-265

II etap
edukacyjny
klasy IVVIII
Uczniowie
z niep.
intelektualną
w stopniu
lekkim
(klasy p. A.
Niemiec, M.
Olszańska, J.
Pelc, M.
Zdanowska,
M.
Żołyniak)

Uczniowie
z niep.
intelektualną
w stopniu lekkim
(klasy p. A.
Niemiec, M.
Olszańska, J.
Pelc, M.
Zdanowska, M.
Żołyniak)

Zajęcia
rozwijające
kreatywność

https://www.lulek.tv/gry/darmowe/zoo-cwicz-pamiec-262
https://www.mimowa.pl/
Nauka czytania sylab BA, BE, BI, BO, BU, BY - film edukacyjny
dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=1pm9zLZ2mlg
https://szaloneliczby.pl/
http://pisupisu.pl/
https://pamiec.imasz.net/
https://www.miniminiplus.pl/gry
https://www.buliba.pl/
http://www.matzoo.pl/
https://matmag.pl/
https://miastodzieci.pl/
http://www.puzzledladziecionline.pl/
https://eduzabawy.com/
https://poki.pl/
http://www.nickjr.com.pl/gry/
https://www.kolorowe-obrazki.pl/cwiczenia-grafomotoryczne/
https://eduzabawy.com/wierszyki/agatadziechciarczyk/przebudzenie-wiosny/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/wiosna/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/wiosna-nauka-liczenia/
https://eduzabawy.com/nauka-zegara/napisz-godzine2/
https://eduzabawy.com/nauka-zegara/dorysuj-wskazowki3/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/puzzle2/wiosna10/
https://eduzabawy.com/kolorowanki-do-drukowania/pani-wiosna/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/matematykaklamerkowa/dzien-drzewa/
https://szaloneliczby.pl/klasa-1/
http://pisupisu.pl/1/klawiatura/literki-z-klawiatury
http://sp2skawina.pl/wpcontent/uploads/2015/03/%C4%86wiczeniau%C5%82atwiaj%C4%85ce-nauk%C4%99-czytania.pdf
https://www.matzoo.pl/?fbclid=IwAR1JU3vAN1nlDM3gbxY9JO
04V_d3eG-wt2aPFPfKoL-rVxwPI7uOTTOGGO0
https://www.squla.pl/przedszkole-i-zerowka
https://www.boomerang-tv.pl/games/zwariowane-melodieznajdz-pary
https://szaloneliczby.pl/przedszkole/
Filmy edukacyjne:
https://www.youtube.com/watch?v=6Zqa2hDFVIc
https://www.youtube.com/watch?v=6Zqa2hDFVIc
https://www.youtube.com/watch?v=9b74RbRVlOA
https://www.youtube.com/watch?v=1pm9zLZ2mlg
https://www.youtube.com/watch?v=-Wrt9ymtcoE
https://www.youtube.com/watch?v=qUUK8SyZyBw&t=489s
https://www.youtube.com/watch?v=b4pR4CUrPus
https://www.youtube.com/watch?v=eFOt3lsc49o
https://www.youtube.com/watch?v=1pm9zLZ2mlg&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=9b74RbRVlOA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI
https://www.youtube.com/watch?v=lrcj7QgllJ0
https://www.youtube.com/watch?v=m2EZecMsL4E
https://www.youtube.com/watch?v=W1wFi8L1wz8
https://www.youtube.com/watch?v=DZfS0JLhpYQ

Gimnastyka
korekcyjna
Logopedia

IV

JĘZYK POLSKI

PRZYRODA
MATEMATYKA

JĘZYK
ANGIELSKI
HISTORIA

https://youtu.be/hrk7sMV38ec
https://youtu.be/4COmxaiszd0
Ćwiczenia logopedyczne:
www.brzeczychrzaszcz.pl/kategoria/gry-i-zabawy/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/tag/gry-logopedyczne/
https://www.lulek.tv/gry/darmowe/wytez-sluch-302
https://www.lulek.tv/gry/darmowe/sam-pisze-265
https://www.lulek.tv/gry/darmowe/zoo-cwicz-pamiec-262
https://www.mimowa.pl/
Nauka czytania sylab BA, BE, BI, BO, BU, BY - film edukacyjny
dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=1pm9zLZ2mlg
https://epodreczniki.pl/a/kraina-andersena/Dp9b7D2MC
https://epodreczniki.pl/a/wsrod-liter-glosek-i-sylab/DXiq1YsI1
Przeczytać balladę A.Mickiewicza ,Powrót taty'
https://dyktanda.online/app/dyktando/579
https://epodreczniki.pl/a/twoje-cialo/DAmIBZTwO
https://www.matzoo.pl/klasa4
https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-addsub-1000#skip-counting-by-100s
Powtarzamy, ćwiczymy i utrwalamy
https://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-w-zakresie100_19_56
https://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-test_19_187
https://www.matzoo.pl/klasa4/mnozenie-przez-6-7-8-i-9_19_252
https://www.matzoo.pl/klasa4/dodawanie-i-mnozenie-kolejnoscdzialan_18_72_video
https://www.matzoo.pl/klasa4/dodawanie-i-mnozenie-kolejnoscdzialan_18_72
Dla utrzymania dobrej formy polecam Wam „gimnastykę
umysłu” – obrazkowe sudoku świetna zabawa :))!
https://www.matzoo.pl/lamiglowki/obrazkowe-minisudokupoziom-1_65_398.html#task
http://sosw.jaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/03/J.-angielskikl.IV_.pdf

Proszę o opracowanie następujących zagadnień i sporządzenie
notatek w zeszycie. Przy opracowywaniu korzystamy z Internetu,
podręcznika lub innych dostępnych źródeł historycznych.
1. Jakie były osiągnięcia starożytnych Rzymian?
powtórzenie.(Zapisujemy w punktach).
2. Poznajemy legendy o początkach państwa polskiego. Legenda
o Lechu, Czechu i Rusie - wykonaj ilustrację do legendy.
INFORMATYKA https://learningapps.org/3124253
https://learningapps.org/3194404
https://quizlet.com/pl/487896405/informatyka-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/279773062/informatyka-flash-cards/
PLASTYKA
http://sosw.jaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Klasa-IV-VSP-plastyka.pdf
MUZYKA
Wiosna w muzyce – Antonio Vivaldi „Cztery poru roku –
wiosna”
Proszę posłuchać utworu:
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI
Proszę odpowiedzieć na pytania:
1 Czy ten utwór jest radosny czy smutny?

V

GIMNASTYKA
KOREKCYJNA
JĘZYK POLSKI

PRZYRODA
GEOGRAFIA

MATEMATYKA

JĘZYK
ANGIELSKI
HISTORIA

2 Jakie słychać instrumenty?
3 Czy ta muzyka była szybka czy wolna?
Słuchając muzyki jeszcze raz proszę wykonać rysunek np.
wiosenna łąka.
https://youtu.be/eiHGj8Tuo-I
https://epodreczniki.pl/a/bez-czasownika-ani-rusz/DDgYgBIzA
https://epodreczniki.pl/a/wielka-czy-mala-litera-zawsze-dobrzewybieraj/D1DWZLsc5
https://epodreczniki.pl/a/jaki-jest-swiat-w-bajkachkrasickiego/D1Etup129
https://dyktanda.online/app/dyktando/849
https://epodreczniki.pl/a/procesy-zyciowe-roslin/D17SHvkzh
Z podręcznika do geografii przeczytać dział 9 dotyczący
krajobrazu wysokogórskiego Tatr
- strona 74-79. Przepisać do zeszytu notatkę „to najważniejsze“ ze
strony 79.
Wykonać rysunek wybranego piętra roślinności w Tatrach strona 77 w podręczniku.
https://www.matzoo.pl/klasa5/dzielenie-pisemne_25_133
https://pl.khanacademy.org/math/cc-fourth-grade-math-2018/cc4th-mult-div-topic/cc-4th-remainders/v/long-division-withremainder-example?modal=1
Ćwiczymy i utrwalamy
https://pistacja.tv/film/mat00019-mnozenie-liczb-naturalnychdefinicja-i-przyklady?playlist=16
https://pistacja.tv/film/mat00020-przemiennoscmnozenia?playlist=16
https://pistacja.tv/film/mat00022-tabliczka-mnozenia?playlist=16
https://pistacja.tv/film/mat00023-metody-mnozeniapamieciowego?playlist=16
https://pistacja.tv/zadanie/plmat004-1-wyzwanie-mnozeniepamieciowe?playlist=16
W wolnej chwili polecam trochę sportu „gimnastykę umysłu” –
sudoku - ekstra zabawa :))!
https://www.matzoo.pl/lamiglowki/obrazkowe-minisudokupoziom-1_65_398.html#task
https://www.matzoo.pl/lamiglowki/obrazkowe-minisudokupoziom-2_65_399
Osiągajcie kolejne poziomy, jeśli Wam się spodoba, próbujcie
rozwiązywać sudoku na liczbach, znajdziecie go na stronie:
https://www.matzoo.pl/lamiglowki/sudoku-poziom-1rozgrzewka_39_296
http://sosw.jaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/03/J.-angielskikl.V.pdf
Proszę o opracowanie następujących zagadnień i sporządzenie
notatek w zeszycie. Przy opracowywaniu korzystamy z Internetu,
podręcznika lub innych dostępnych źródeł historycznych.
1. Jakie były osiągnięcia starożytnych Rzymian?
powtórzenie.(Zapisujemy w punktach).
2. Poznajemy legendy o początkach państwa polskiego. Legenda
o Lechu, Czechu i Rusie - wykonaj ilustrację do legendy.

INFORMATYKA https://learningapps.org/3124253
https://learningapps.org/3194404
https://quizlet.com/pl/487896405/informatyka-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/279773062/informatyka-flash-cards/
PLASTYKA

http://sosw.jaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Klasa-IV-VSP-plastyka.pdf

MUZYKA

Wiosna w muzyce – Antonio Vivaldi „Cztery poru roku –
wiosna”
Proszę posłuchać utworu:
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI
Proszę odpowiedzieć na pytania:
1 Czy ten utwór jest radosny czy smutny?
2 Jakie słychać instrumenty?
3 Czy ta muzyka była szybka czy wolna?
Słuchając muzyki jeszcze raz proszę wykonać rysunek np.
wiosenna łąka.
https://youtu.be/eiHGj8Tuo-I

GIMNASTYKA
KOREKCYJNA
VI

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA
PRZYRODA
GEOGRAFIA

HISTORIA

https://epodreczniki.pl/a/bez-liczebnikow-nie-mawynikow/D1ADTHQ0B
https://epodreczniki.pl/a/bez-owijania-rzeczownika-wbawelne/D6aCaUPY4
https://epodreczniki.pl/a/legendarne-poczatkipolski/D14mBeLpA
https://dyktanda.online/app/dyktando/577
Zeszyt ćwiczeń podstawowych Matematyka 6, str.70, zad. 1,2,3,4
https://epodreczniki.pl/a/ptaki/DGIyLWW1h
Z podręcznika do geografii przeczytać dział dotyczący Francji strona 106 do 113.
Przepisać do zeszytu notatkę „to najważniejsze“ ze strony 111.
Samodzielnie wykonać rysunek przedstawiający jeden z
zabytków architektury Francji - przykłady w podręczniku.
Proszę o opracowanie następujących zagadnień i sporządzenie
notatek w zeszycie. Przy opracowywaniu korzystamy z Internetu,
podręcznika lub innych dostępnych źródeł historycznych.
1. Największe wynalazki epoki Oświecenia (XVIII w. )
2. Co zawierała Wielka encyklopedia francuska ?
http://sosw.jaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/03/J.-angielskikl.VI_.pdf

JĘZYK
ANGIELSKI
INFORMATYKA https://learningapps.org/3124253
https://learningapps.org/3194404
https://epodreczniki.pl/a/komunikatory/D5LUxe2b8
https://quizlet.com/pl/279773062/informatyka-flash-cards/
MUZYKA
„Muzyka ludowa dziś”
Proszę wyszukać w internecie przykłady zespołów grających
tradycyjna muzykę ludową – wypisz nazwy kilku zespołów.
(np. Rokiczanka
https://www.youtube.com/watch?v=hp4endJMu1E )
PLASTYKA
Zadanie 1.
Odwiedź nasze wirtualne Muzeum Orsettich:
http://www.muzeum-jaroslaw.pl/spacer/ko.html
Zadanie 2.

VII

BIOLOGIA
J. POLSKI

VIII

Na kartce formatu A4, namaluj kredkami drewnianymi
najciekawszy według ciebie fragment muzeum. Zadbaj, aby
kartka w całości wypełniona była kolorem.
https://epodreczniki.pl/a/jak-dbac-o-skore/D1DKxWULI
https://epodreczniki.pl/a/jak-sie-poruszamy/D16e6tMZE
https://epodreczniki.pl/a/slowa-maja-moc/DYRCL05dl

https://epodreczniki.pl/a/opowiedz-mi-swoje
przygody/DqLQrNf93
https://epodreczniki.pl/a/zatoka-odkrywcow/D3c8HYyKw
MATEMATYKA Podręcznik Matematyka z plusem 7, str .221, zad. 2, 3
str. 222, zad. 8
JĘZYK
Utrwal słownictwo z działu nr 6 (podręcznik, str 89)
https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM
ANGIELSKI
https://www.youtube.com/watch?v=L_rzvbkwYFw
CHEMIA
Podręcznik, str 136, zad. 2 i 4
GEOGRAFIA
Z podręcznika do geografii przeczytać dział dotyczący mapy
politycznej Europy i podziału administracyjnego Polski - strona
94-96.
Sporządzić notatkę z jego treści. Na podstawie mapki z
podręcznika wypisać nazwy województw i ich stolice.
Wykonać ćwiczenie 3 ze strony 96 w podręczniku.
HISTORIA
Proszę o opracowanie następujących zagadnień i sporządzenie
notatek w zeszycie. Przy opracowywaniu korzystamy z Internetu,
podręcznika lub innych dostępnych źródeł historycznych.
1. Jak doszło do utworzenia trójprzymierza i trójporozumienia ?
2. Jakie były przyczyny konfliktów między mocarstwami na
przełomie XIX i XX wieku ?
FIZYKA
https://epodreczniki.pl/a/energia-zdrowia/DoBtoJeG0
https://epodreczniki.pl/b/czy-samodzielnie-mozemy-zbudowactermometr/PlUfJqJJ5
https://epodreczniki.pl/a/jak-wyznaczyc-gestosc-srubki-znakretka/Dl5RKpucQ
https://epodreczniki.pl/a/jak-porusza-sie-swiatlo/DqaEMvNxQ
https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-jablko-spada-naziemie/D16bPkodH
INFORMATYKA https://learningapps.org/3124253
https://epodreczniki.pl/a/formatowanie-akapitowetekstu/Dmmzh48ZS
https://epodreczniki.pl/a/grafika-w-tekscie/DevzJXLN2
https://epodreczniki.pl/a/komunikacja-w-internecie/D18SPZ8sa
https://quizlet.com/pl/382541429/informatyka-flash-cards/
MUZYKA
„Poezja wyśpiewana”
Proszę wyszukać w Youtube utwory, które są przykładem poezji
śpiewanej – wypisz kilka podając autora i tytuł.
PLASTYKA
http://sosw.jaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Klasa-VIISP-plastyka.pdf
BIOLOGIA
https://epodreczniki.pl/b/symbioza-i-jej-rodzaje/PpL4STjBH
https://epodreczniki.pl/b/obieg-materii-i-przeplyw-energii-wekosystemie/Psa2cUlCm
J. POLSKI
https://epodreczniki.pl/a/opisujemy-swoj-wyglad-icharakter/D37tW7wSj
https://epodreczniki.pl/a/syzyfowa-praca/DJy1QG6Zv

JĘZYK
ANGIELSKI

CHEMIA
GEOGRAFIA

MATEMATYKA

https://epodreczniki.pl/a/jak-napisac-zawiadomienie/D1wjUIWnJ
Wykonaj zadania z arkusza próbnego Egzaminu Ósmoklasisty.
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkus
ze_pokaz/EO-8-angielski.pdf
Dla zadań 1-11 plik dźwiękowy w linku poniżej
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkus
ze_pokaz/EO-8-angielski.mp3
Podręcznik, str 141, zad.1 i 2, str.149, zad 1
Z podręcznika do geografii przeczytać dział dotyczący Kenii strona 90-95.
Sporządzić notatkę w zeszycie z jego treści. Wykonać ćwiczenia
2 i 3 ze strony 95 w podręczniku.
https://epodreczniki.pl/a/pole-powierzchniprostopadloscianu/D1brXwOJr
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkus
ze-egzaminacyjne/2019/matematyka/Arkusz_OMAP-8001904.pdf
Powtarzamy wiadomości przed egzaminem
https://epodreczniki.pl/a/dzialania-pamieciowe-i-pisemne-naliczbach-naturalnych/DvV5NjHhu
Filmy: https://www.youtube.com/watch?v=JhsRo2EdyQw
https://www.youtube.com/watch?v=jr58hkXreQQ
https://epodreczniki.pl/a/dzialania-na-liczbachdziesietnych/DDadFFpsM
Film: https://www.youtube.com/watch?v=9Nw1H59bJXU
https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-liczb-dziesietnych-przezliczby-naturalne/DanQLlbOU
Dla relaksu, łamigłówka dla Was (rozwiązanie zachowajcie do
naszego spotkania)

HISTORIA

FIZYKA

Proszę o opracowanie następujących zagadnień i sporządzenie
notatek w zeszycie. Przy opracowywaniu korzystamy z Internetu,
podręcznika lub innych dostępnych źródeł historycznych.
1. Jakie były przyczyny wystąpień robotników w 1956 roku w
Poznaniu ?
2. Na czym polegał konflikt państwa z Kościołem ? – sylwetka
prymasa Stefana Wyszyńskiego.
https://epodreczniki.pl/a/co-to-jest-magnes/DWjhf8cLj
https://epodreczniki.pl/a/przewodniki-i-izolatory-praduelektrycznego-przeplyw-pradu-w-przewodnikach/D1GELnXa6
https://epodreczniki.pl/a/prawo-ohma-i-oporelektryczny/DtmgNnHfB

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-omagnetyzmie-i-elektromagnetyzmie/DsMJOHux9
https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-oelektrycznosci/DFngUQ1rY
INFORMATYKA https://learningapps.org/3124253
https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/DwY2VzZ73
https://epodreczniki.pl/a/formatowanie-akapitowetekstu/Dmmzh48ZS
https://epodreczniki.pl/a/tworzenie-prezentacji/DOPPeVhVM
https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-elementowprezentacji/DFsmuJ8vy
https://epodreczniki.pl/a/wstawianie-wykresow-do-arkuszakalkulacyjnego/DSohMZHv7
https://epodreczniki.pl/a/komunikacja-w-internecie/D18SPZ8sa
WIEDZA O
Przeczytać z podręcznika rozdział mówiący o zadaniach
samorządu lokalnego - strona 143 do 157. Na podstawie
SPOŁECZEŃST
podręcznika odpowiedzieć pisemnie na pytanie Jakie są zadania
WIE
samorządu gminy? Rozwiązać krzyżówkę z podręcznika ze
strony 157.
EDUKACJA
https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-w-domu-i-szkole/DOy82I77r
https://epodreczniki.pl/a/udzielanie-pomocy-przy-zlamaniachDLA
BEZPIECZEŃST zwichnieciach-i-skreceniach-konczyn/DNMSQbbUl
WA

