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środa 27 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 informatyka Temat: Animatron. Tworzymy opowieść cz. 3 

 

NaCoBeZU: 

• wiem dodać tło i postacie w programie animatron; 

• potrafię dodać tekst oraz go modyfikować; 

• wiem czym jest in effect i jak go zmienić; 

 

Do wykonania tej lekcji będzie Ci potrzeba przeglądarka (Edge i explorer nie zadziała). 

• Na podstawie filmu https://www.youtube.com/watch?v=oJCGAgVGBSg i poprzedniej 

lekcji kontynuuj lub stwórz nową animację; 

• Dodaj dowolne tło, postać oraz tekst; 

• Spróbuj użyć kilka postaci, ich różnych zachowań (bieganie, śmianie się) w zależności 

od sytuacji; 

• Pamiętaj o odpowiednim doborze trwania każdego tekstu i animacji, żeby wszystko 

było czytelne; 

• Kontynuuj pracę z ubiegłych lekcji, lub stwórz nową dłuższą animację. Pamiętaj o 

dodawaniu nowych scen i przejść 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 29.05.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

2 w – f Temat: Doskonalimy uderzenie piłeczki z bekhendu. 

 

 

messenger 
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NaCoBeZU: 

• znam uderzenie piłeczki z bekhendu; 

• poznałem wpływ zabaw z tenisa stołowego na harmonijny rozwój całego organizmu; 

• wykazywałem odpowiednią postawę w zabawach z elementami technicznymi tenisa 

stołowego;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=11RzIfPhhx574W-2n7nDhR6QvdOa9HGcd 

nauczyciel.2020@wp.pl 

3 j.polski Temat: Do czego służą partykuła i wykrzyknik? 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię rozpoznać partykułę i wykrzyknik. 

• odróżniam części mowy odmienne od nieodmiennych. 

• korzystam z informacji zawartych w różnych źródłach. 

 

1. Obejrzyj filmiki: 

     https://www.youtube.com/watch?v=4EzKygq5WVE 

     https://www.youtube.com/watch?v=Atj-aXs-1m0  
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2 Zapoznaj się z informacjami na temat wykrzyknika i partykuły.( str. 136 – 137 w 

podręczniku) 

3. Rozwiąż zadania: 
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https://wordwall.net/pl/resource/2171280/polski/wykrzyknik-czy-partyku%c5%82a  

https://wordwall.net/pl/resource/778395/polski/partyku%c5%82a-i-wykrzyknik  

 

Praca domowa: 

1. Ćwiczenie 1, 2 str. 37 w zeszycie ćwiczeń. 

2. Przygotuj się do pracy klasowej o odmiennych i nieodmiennych częściach mowy 

03.06.2020r. 

 

Zadanie dla chętnych: Ćwiczenie 6, 7 str. 39 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

4 j.angielski Topic: First conditional. – Pierwszy tryb warunkowy. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem i umiem zastosować pierwszy tryb warunkowy; 

 

Poznasz kolejny tryb warunkowy.  

ZAPISZ W ZESZYCIE 

Używając pierwszego okresu warunkowego mówimy o wydarzeniu w przyszłości, które ma 

realną szansę, żeby zaistnieć. 

Konstrukcja pierwszego trybu warunkowego: 

 

If + Present Simple, Future Simple 

If Sarah is at school tomorrow, I will give her the books. – Jeśli Sara będzie jutro w szkole, to 

dam oddam jej książki. 

If  I read this book, I will pass the exam. – Jeśli przeczytam te książkę, to zdam egzamin. 
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W celu utrwalenia wykonaj zadanie 7 ze strony 107 z podręcznika. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

5 religia Temat: Eucharystia ucztą miłości. 

 

Posłuchaj pieśni „Jeden chleb co zmienia się w Chrystusa Ciało”. Spróbuj zaśpiewać. 

https://www.youtube.com/watch?v=2g30piOtudE 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj proszę zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj). 

3. Jeśli ćwiczenie jest ustne lub podany jest link to napisz krótką informację do nauczyciela, że udało Ci się je wykonać lub, że miałeś problem. 

4. Jeśli masz pytanie, lub czegoś nie rozumiesz – kontaktuj się z nauczycielem (sposób kontaktu podany w tabeli). 
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