Muzyka kl. 6 Ibramowice 11.05.2020 r.

Temat: Przypominamy poznane elementy muzyki.
Przeczytaj temat str.43-47. Zrób notatkę uwzględniając w niej pojęcia : elementy
muzyki, rytm, melodia, harmonia, dynamika, tempo, barwa dźwięku, artykulacja.

Muzyka kl. 7 Ibramowice 11.05.2020 r.

Temat: Scena operowa i pojęcia z nią związane.
Przeczytaj tekst ze strony 122. Zrób notatkę uwzględniając w niej pojęcia:
primadonna, reżyser, scenograf, choreograf, rekwizytor, inspicjent, chór, orkiestra.

Muzyka kl. 5 Ibramowice 11.05.2020 r.

Temat: Folklor naszych sąsiadów - Ukraina, Rosja.
Przeczytaj tekst str 114-116. Zrób notatkę uwzględniając w niej pojęcia dumy,
castuszki. Wymień charakterystyczne instrumenty ukraińskie i rosyjskie.
Posłuchaj ukraińskiej pieśni ludowej pt. “Oszukałaś, okłamałaś”
https://youtu.be/n4s0s88f01w
Zobacz tańce kozak, kołomyjka,
https://youtu.be/b6O51Xrk3CY
https://youtu.be/0cn_uj1Nz9Y

Muzyka kl. 4a Pałecznica 12.05.2020 r.

Temat: Dzieciństwo Fryderyka Chopina.
Przeczytaj temat str. 83-86. Zrób notatkę o dzieciństwie kompozytora i wyślij na
mojego e-maila do 19.05.2020. Posłuchaj piosenki pt. “Muzyczne echo Warszawy”
https://youtu.be/npgXe-98LC8
Zadanie dodatkowe na 6.
Zadanie “Na złot.ą nutę” str. 85. Wykonaj album o życiu i twórczości Fryderyka
Chopina i prześlij na moje e-maila domowego : mariolak1971@gmail.com do

24.05.2020 r . Album powinien zawierać tytuł,tekst, zdjęcia, ilustrację ewentualnie
rysunki.

Wychowanie fizyczne kl. 4a Pałecznica 12.05.2020 r.

Temat: Ćwiczenia na rozgrzewkę.
Zaplanuj ćwiczenia na rozgrzewkę, uwzględniając zasady poznane na lekcjach
wychowania fizycznego ( rozgrzewka obejmuje całe ciało i rozpoczyna się od
górnych partii ciala a kończy na dolnych ). Ćwiczenia wyślij na mojego e-maila do
17.05.2020 r.

Muzyka kl. 5 Pałecznica 12.05.2020 r.

Temat: Folklor naszych sąsiadów - Ukraina, Rosja.
Przeczytaj tekst str 114-116. Zrób notatkę uwzględniając w niej pojęcia dumy,
castuszki. Wymień charakterystyczne instrumenty ukraińskie i rosyjskie.
Posłuchaj ukraińskiej pieśni ludowej pt. “Oszukałaś, okłamałaś”
https://youtu.be/n4s0s88f01w
Zobacz tańce kozak, kołomyjka,
https://youtu.be/b6O51Xrk3CY
https://youtu.be/0cn_uj1Nz9Y

Zajęcia rozwijające kreatywność kl. 3b Pałecznica 12.05.2020 r.

Temat: Kleksostworki.

Przygotuj: farby plakatowe, akwarele, pędzel, wodę, papier z bloku technicznego,
zaostrzony patyk.

1. Na mokry pędzel nabierz farbę akwarelową i strząśnij ją na kartkę z bloku
technicznego.
2. Następnie unieś kartkę na wysokość ust i lekko rozdmuchaj mokrą farbę,
przechylając jednocześnie kartkę na boki.
3. Przyjrzyj się rozlanej plamie z różnych stron i zastanów się, czy przypomina ci
jakiś znany kształt.
4. Wyobraź sobie co możesz zmienić poprzez dorysowanie na przykład oczu, ust,
nosa ogona czy włosów.
5. Gdy już wiesz jaki stwór schował się w twoim kleksie, nabierz trochę gęstej farby
plakatowej na patyczek lub drugi koniec pędzla i domaluj wszystkie potrzebne
szczegóły, aby powstał kleksostworek.

Wychowanie fizyczne kl. 4a Pałecznica 13.05.2020 r.

Temat: Ćwiczenia korygujące wady postawy.
Ćwicz według załączonego filmiku, liczbę powtórzeń dostosuj do swoich możliwości.
https://youtu.be/6uG1SXjurRE

Historia kl. 5 Pałecznica 13.05.2020 r.

Temat: Zjednoczenie Polski.
Przeczytaj temat strona 198-202. Zapisz punkty, następnie przyczynę, wydarzenie,
skutki ze strony 200.

Historia kl. 4b Pałecznica 13.05.2020r.

Temat: Pilecki i Inka - “żołnierze niezłomni”.
Przeczytaj temat strona. 132 - 135. Zapisz punkty do zeszytu. Zrób zadanie drugie
strona 135. Następnie zrób zadanie 5 str 135 i prześlij na mojego e- maila do
20.05.2020r.

Muzyka kl. 6b Pałecznica 12.05.2020 r.

Temat: Przypominamy poznane elementy muzyki.
Przeczytaj temat str.43-47. Zrób notatkę uwzględniając w niej pojęcia : elementy
muzyki, rytm, melodia, harmonia, dynamika, tempo, barwa dzwięku, artykulacja.

Wychowanie fizyczne kl. 4a Pałecznica 14.05.2020 r.

Temat: Ćwiczenia poprawiające skoczność.
Wykanaj ćwiczenia według załączonego filmiku pomijając obciążenie (butelki z
wodą) oraz rzuty do kosza.
https://youtu.be/ArxY5Ex1yiI

Historia kl. 5 Pałecznica 14.05.2020 r.

Temat: Zjednoczenie Polski - ćwiczenia.
Ponownie przeczytaj temat strona 198-202. Następnie zrób zadania 1,2 i 3 str. 202 i
prześlij na mojego e- maila do 20.05.2020r.

Historia kl. 4a Pałecznica 14.05.2020 r.

Temat: Pilecki i Inka - “żołnierze niezłomni”.
Przeczytaj temat strona. 132 - 135. Zapisz punkty do zeszytu. Zrób zadanie drugie
strona 135. Następnie zrób zadanie 5 str 135 i prześlij na mojego e- maila do
20.05.2020r.

Wychowanie fizyczne kl. 4a Pałecznica 15.05.2020 r.

Temat:Ćwiczenia ogólnorozwojowe- wzmacniające.

Ćwicz według dołączonego filmiku. Liczbę powtórzeń dostosuj do własnych
możliwości.
https://youtu.be/M_aG9E0n9gg

Muzyka kl. 6a Pałecznica 15.05.2020r

Temat: Przypominamy poznane elementy muzyki.
Przeczytaj temat str.43-47. Zrób notatkę uwzględniając w niej pojęcia : elementy
muzyki, rytm, melodia, harmonia, dynamika, tempo, barwa dzwięku, artykulacja.

Muzyka kl. 4b Pałecznica 15.05.202 r.

Temat: Dzieciństwo Fryderyka Chopina.
Przeczytaj temat str. 83-86. Zrób notatkę o dzieciństwie kompozytora i wyślij na
mojego e-maila do 19.05.2020 r. Posłuchaj piosenki pt. “Muzyczne echo Warszawy”
https://youtu.be/npgXe-98LC8
Zadanie dodatkowe na 6.
Zadanie “Na złot.ą nutę” str. 85. Wykonaj album o życiu i twórczości Fryderyka
Chopina i prześlij na moje e-maila domowego : mariolak1971@gmail.com do
24.05.2020 r. Album powinien zawierać tytuł,tekst, zdjęcia, ilustrację ewentualnie
rysunki.
Zajęcia rozwijające kreatywność kl. 3a Pałecznica 15.05.2020r.

Temat: Kleksostworki.
Przygotuj: farby plakatowe, akwarele, pędzel, wodę, papier z bloku technicznego,
zaostrzony patyk.

6. Na mokry pędzel nabierz farbę akwarelową i strząśnij ją na kartkę z bloku
technicznego.
7. Następnie unieś kartkę na wysokość ust i lekko rozdmuchaj mokrą farbę,
przechylając jednocześnie kartkę na boki.
8. Przyjrzyj się rozlanej plamie z różnych stron i zastanów się, czy przypomina ci
jakiś znany kształt.

9. Wyobraź sobie co możesz zmienić poprzez dorysowanie na przykład oczu, ust,
nosa ogona czy włosów.
10. Gdy już wiesz jaki stwór schował się w twoim kleksie, nabierz trochę gęstej farby
plakatowej na patyczek lub drugi koniec pędzla i domaluj wszystkie potrzebne
szczegóły, aby powstał kleksostworek.

Muzyka kl. 7 Pałecznica 15.05.2020r

Temat: Scena operowa i pojęcia z nią związane. Przeczytaj tekst ze strony 122. Zrób
notatkę uwzględniając w niej pojęcia: primadonna, reżyser, scenograf, choreograf,
rekwizytor, inspicjent, chór, orkiestra.

