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Plastyka- Temat: Koszyk z kraszankami- kompozycja zamknięta, praca plastyczna. Witam. 

Wykonajcie pracę plastyczną pastelami. Stwórzcie kolorowe jajka w dowolnie wymyślonym 

koszu. Praca musi być pełna- musi mieć tło. Pracę zatrzymajcie do oceny. Powodzenia! 

Muzyka- Temat: Odczytanie z nut utworu pt.,, Oszukałaś, okłamałaś". Podpiszcie proszę 

ołówkiem nuty w podręczniku str 114. Zwróćcie uwagę na znak bemol który występuje przy 

kluczu wiolinowym, zatem będzie zmiana dźwięku si na b w całym utworze. Możecie także 

spróbować zagrać na flecie. Miłej pracy! 

Jeżeli ktos potrafi zagrać proszę o informację.  

Pozdrawiam serdecznie- D. Bulska  

 

Biologia: 

27.03.2020r 

 

Temat: Korzeń – organ podziemny rośliny 

 

        1.Proszę zapisać powyższy temat lekcji. 

         2. Proszę przeanalizować temat załączony w linku: 

                     https://epodreczniki.pl/a/korzen/D1GlMzazb 

3. Na podstawie informacji zawartych w linku proszę napisać do zeszytu: 

I. Budowa rośliny okrytonasiennej (proszę w tym punkcie do zeszytu narysować 

roślinę – może  być pomidora i podpisać elementy budowy) 

II. Typy systemów korzeniowych (proszę w tym punkcie odszukać dwa typy 

systemów i je narysować, w jednym z typów zaznaczyć strefy i je podpisać, podać 

przykład rośliny) 

III. Funkcje korzeni (proszę w tym punkcie wypisać funkcje) 

IV.  Przekształcenia korzeni (proszę wymienić i podać przykłady) 

            Chętni uczniowie mogą rozwiązać problem zawarty w poleceniu 3 – epodręczniki. 

 

 

POLSKI  

Drodzy Uczniowie, dzisiaj będziecie pracowali w oparciu o tekst Pawła Beręsewicza pt. Czy 

wojna jest dla dziewczyn?, który znajduje się w waszym podręczniku na stronie 183. 

1. Zapiszcie temat: Wspomnienie czasów wojny 

2. Spróbujcie zapisać w zeszycie wyrazy bliskoznaczne do słowa wojna. 

3. Przeczytajcie tekst. 

4. Zastanówcie się, kim jest narrator (ustnie). 

5. Wskażcie powody udzielania córce żartobliwych odpowiedzi( ustnie). 

6. Dokończcie zdania w zeszycie: 

https://epodreczniki.pl/a/korzen/D1GlMzazb


Mama była dla dziewczynki zawsze... 

W jej ramionach mała miała poczucie bezpieczeństwa i pewności, że... 

Dziewczynka postrzegała mamę jako... 

Kiedy na Warszawę spadły bomby, dziewczynka odczuwała... 

Wierzyła, że mama... 

Wojna odebrała dziewczynce poczucie... 

Zamiast chronić i strzec własne dziecko, mama musiała... 

7. Przerysujcie do zeszytu tabelę i uzupełnijcie: 

 

W jaki sposób tekst mówi o 

wojnie? 

Co jest charakterystycznego w takim ukazywaniu 

grozy? 

  

 

8. Podajcie wyrazy przeciwstawne do tych zapisanych poniżej: 

skomplikowany- 

nieczytelny- 

trudny- 

niezrozumiały- 

nieciekawy- 

9. Spróbujcie sobie wyobrazić, jak mogli się czuć ludzie w bombardowanej Warszawie? 

 

Proszę przesłać opracowany temat na mój e-mail. 

 

ANGIELSKI  

Temat lekcji : Poprosiła mnie o opiekę nad dzieckiem - czasowniki regularne w zdaniach 

twierdzących czasu Past Simple. 

 

Podręcznik strona 82 słuchacie historyjki  

Staracie się w domu przeczytać przynajmniej raz.  

Wykonujecie ćwiczenie ćwiczenie 2 i tłumaczycie do zeszytu wyrażenia z ćwiczenia 3.  

 

 

ZESZYT ĆWICZEŃ STRONA 50. Proszę o skan bądź zdjęcie tej strony abym mogła was 

ocenić.  

 


