Muzyka kl. 6 Ibramowice 27.04.2020 r.

Temat: Oskar Kolberg i etnografia.
Zapisać do zeszytu pojęcia : folklor,etnograf,skansen ze str.102-103. Następnie
poszukać w internecie informacji o Oskarze Kolbergu i napisać na ich podstawie jego
biografię.

Muzyka kl. 7 Ibramowice 27.04.2020 r.
Temat: Polonez. Opracowanie artystyczne muzyki ludowej.
Przeczytaj temat str. 114-117. Zrób notatkę. Przesłychaj pisenkę pt.” Pamięć w nas”.
Obejrzyj w internecie filmik:
.https://www.youtube.com/watch?v=dVbtSCYQ-YM
Przesłuchaj poloneza Wojciecha Kilara
https://www.youtube.com/watch?v=dOJ7OHIgne8

Muzyka kl.5 Ibramowice 27.04.2020 r.
Temet: Wiwat 3 Maja.
Wyszukaj w internecie informacje o Konstytucji 3 Maja, zrób notatkę. Przesłuchaj w
internecie piosenkę pt. “Witaj majowa jutrzenko”.

Muzyka kl. 4 a Pałecznica 28.04.2020r
Temat: Majowe święta Polaków
Przeczytaj temat str 104-107 i zrób notatkę.

Wychowanie fizyczne kl. 4 a Pałecznica 28.04.2020r
Temat: Ćwiczenia poprawiające koncentracje.
Obejrzyj i ćwicz https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ.

Muzyka kl. 5 Pałecznica 28.04.2020 r.
Temat: Wiwat 3 Maja.
Wyszukaj w internecie informacje o Konstytucji 3 Maja, zrób notatkę. Przesłuchaj w
internecie piosenkę pt. “Witaj majowa jutrzenko”.

Zajęcia rozwijające kretywność kl. 3 b Pałecznica 28.04.2020 r.

Możesz wykonać pracę plastyczną:
Temat: Wiosenny wietrzyk.
Przygotuj: Kartkę z kolorowego bloku technicznego, farby akwarelowe, słomkę,
papier kolorowy, klej, nożyczki.
- Z brązowego papieru wytnij pień drzewa, naklej go na kolorową kartkę z bloku
technicznego.
- Następnie koronę drzewa namaluj farbami akwarelowymi, mocno rozcieńczonymi
wodą.
- Weź słomkę i dmuchaj na koronę drzewa, co pozwoli uzyskać efekt drzewa na
wietrze.
- Pozostaw obrazek do wyschnięcia.

Wychowanie fizyczne kl. 4 a Pałecznica 29.04.2020 r.
Temat: Jestem małym sportowcem.
Obejrzyj i ćwicz https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds

Historia kl. 5 Pałecznica 29.04.2020 r.
Temat: Polska pierwszych Piastów - powtórzenie wiadomości.
Zrób zadania od 1-8 ze str 190 w podręczniku i prześlij na mojego e - maila do
03.05.2020r.

Historia kl. 4 b Pałecznica 29.04.2020 r.
Temat: Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni.
Przeczytaj temat str. 122-125 w podręczniku. Zapisz punkty do zeszytu. Następnie
przyczyn, wydarzenie, skutki ze str. 123.

Muzyka kl. 6 b Pałecznica 29.04.2020r.
Temat: Wiwat 3 Maja.
Wyszukaj w internecie informacje o Konstytucji 3 Maja. Zrób notatkę .Przesłuchaj w
internecie piosenkę pt. “Witaj majowa jutrzenko”.

Wychowanie fizyczne kl.4 a Pałecznica 30.04.2020.
Temat Ćwiczenia rozciągające.
Obejrzyj i ćwicz https://www.youtube.com/watch?v=vTWUa0rAcpw&t=9s

Historia kl. 5 Pałecznica 30.04.2020 r.

Temat: Zgoda sejmu to sprawiła - Czyli o Konstytucji 3 Maja.

1. Obejrzyj film O tym, jak 3 maja powstał naród wolny:
https://www.youtube.com/watch?v=JdSrUov5tPw
2. . Zobacz, kto jest kim na obrazie Jana Matejki Konstytucja 3 maja
https://www.zamek-krolewski.pl/__data/assets/pdf_file/0004/82372/Schemat-obrazu
Konstytucja-z-zaznaczonymi-postaciami.pdf
3. . Wykonaj zadania: 
- Krzyżówka - https://learningapps.org/watch?v=pzrjzw5b320
- Dopasuj osoby do stronnictw politycznych https://learningapps.org/watch?v=p9k21dxnv20

Historia kl. 4 a Pałecznica 30.04.2020 r.
Temat: Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni
Przeczytaj temat str. 122-125 w podręczniku. Zapisz punkty do zeszytu. Następnie
przyczyny, wydarzenie, skutki ze str. 123.

