
Drodzy Rodzice i Uczniowie! 

               Od 1 czerwca 2020r. w każdy poniedziałek ,w godz. 13.00 -14.00 w szkole będą 
organizowane konsultacje indywidualne dla uczniów. Jeśli widzicie Państwo  potrzebę skorzystania z 
tych konsultacji, to proszę o przesłanie mi mailem takiej informacji przynajmniej na dwa dni przed 
planowaną wizytą w szkole. Osoby, które zdecydują się przyjść na te konsultacje zobowiązane są do 
zapoznania się ze szczegółowymi informacjami umieszczonymi na stronie szkoły, które dotyczą zasad 
korzystania z tych indywidualnych konsultacji. Dla osób zainteresowanych konsultacjami będzie 
również do pobrania ze strony szkoły Załącznik 1, w którym jest formularz oświadczenia, które 
powinien wypełnić rodzic/prawny opiekun dziecka. 

                  Dni 11,12.06.2020 to dni wolne od zajęć. W dniach 15,16,17.06.2020 nie będą się odbywały 
zajęcia na platformie TEAMS ( to dni egzaminów klas ósmych) 

Temat: Kontynenty ( na dzień 01.06.2020)- lekcja na TEAMS 

1. Wspólne czytanie informacji na temat kontynentów i odkryć geograficznych w podręczniku 

na str.46-47. Rozmowa na ten temat. 

2. Wykonanie zadań w KARTACH ĆWICZEŃ na str. 46 – 47. 

3. Wykonanie zadań w KARTACH MATEMATYCZNYCH na str. 40 – 41. 

4. W ramach w – f wykonaj następujące ćwiczenia. Link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec 

 

Temat: Gorące słońce Afryki  ( na dzień 02.06.2020)- lekcja na TEAMS 

1. Czytanie przez nauczyciela opowiadania „Ciemne okulary” (podręcznik str.48 – 49). Rozmowa 

na temat przeczytanego tekstu. 

2. Wykonanie zadań w KARTACH ĆWICZEŃ str.48-49 

3. Wykonanie zadań w KARTACH MATEMATYCZNYCH  str.42-43 

4. Muzyka – Posłuchaj  afrykańskiej muzyki ludowej, popatrz na instrumenty, spróbuj zatańczyć 

typowo afrykański taniec ludowy. Link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=y1UNwa1E9v4 

Temat:  Gorące słońce Afryki ( na dzień 03.06.2020) 

1. Wykonajcie zadania w KARTACH ĆWICZEŃ na str.50 - 51 

2. Wykonajcie zadania w KARTACH MATEMATYCZNYCH na str.58-59. 

Temat: Australia  ( na dzień 04.06.2020) – lekcja na TEAMS 

1. Oglądanie prezentacji o zwierzętach żyjących w Australii oraz ilustracji w podręczniku na 

str.52-53. 

2. Wykonanie ćwiczeń w KARTACH ĆWICZEŃ  str.52 - 53 

3. Wykonanie zadań w KARTACH MATEMATYCZNYCH str. 44 – 45 

4. W ramach w – f wykonaj następujące ćwiczenia. Link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=iPQ4d3JUF9w 

 

 



 

 

Temat:  Australia  ( na dzień 05.06.2020) 

1. Przeczytajcie samodzielnie tekst  „Ciekawe kropki”( podręcznik str.51) 

2. Dla chętnych – praca plastyczna „Malarstwo kropkowe”. Na podstawie tekstu „Ciekawe 

kropki” i ilustracji w podręczniku str.51 wykonaj pracę plastyczną na dowolny temat metodą 

kropkową. 

3. Wykonajcie zadania w KARTACH ĆWICZEŃ str.54-55 

Izabela Dzwonnik 

 


