
Muzyka kl VI Ibramowice 4.05.2020 r. 

 

Temat: Muzyczne widowiska. 

Przesłuchaj piosenkę pt. “Śpiewam i tańczę”, przeczytaj temat w podręczniku str. 
104-111. Zrób notatkę uwzględniając w niej pojęcia: operetka, musical, rewia,. 
Wymień najsłynniejsze operetki musicale i rewie wraz z kompozytorami i datą 
premiery. Notatkę wyślij na mojego e-maila do 10.05.2020 r. 

Zadanie dla chętnych na 6: 

Str.111 “Na złotą nutę. Należy przesłać na mojego e-maila domowego 
(mariolak1971@gmail.com) do 17.05.2020 r. 

 

Muzyka kl VII Ibramowice 4.05.2020 r. 

 

Temat: Stanisław Moniuszko i opera. 

Przesłuchaj piosenkę pt.”Prząśniczka”. Przeczytaj temat str 118-121. Zrób notatkę do 
zeszytu. 

 

Muzyka kl V Ibramowice 4.05.2020 r. 

 

Temat: Folklor naszych sąsiadów - Słowacja, Czechy, Niemcy. 

Zrób notatkę o folklorze tych krajów ze strony 111-113, 118. 

Obejrzyj tańce: polka, walc, hajduk(zbójnicki) 

https://youtu.be/BwOe9UzxDu0 

https://youtu.be/fE9Ro0NR8eI 

https://youtu.be/oKViv1sNG30 

 

Muzyka kl IVa Pałecznica 5.05.2020 r. 

 

Temat: Paznajemy piosenki pt. “Polska flaga”, “Witaj majowa jutrzenko” 

https://youtu.be/K6I743K8rjI 

https://youtu.be/QkopQp9Z5Ic 

 



Wychowanie fizyczne kl IVa Pałecznica 5.05.2020 r. 

 

Temat: Ćwicz w domu - Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

Ćwicz według załączonego filmiku: 

https://youtu.be/VNtWgtAf8Pc 

 

Muzyka kl V Pałecznica 5.05.2020 r. 

 

Temat: Folklor naszych sąsiadów - Słowacja, Czechy, Niemcy. 

Zrób notatkę o folklorze tych krajów ze strony 111-113, 118. 

Obejrzyj tańce: polka, walc, hajduk(zbójnicki) 

https://youtu.be/BwOe9UzxDu0 

https://youtu.be/fE9Ro0NR8eI 

https://youtu.be/oKViv1sNG30 

 

 

 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność kl IIIb Pałecznica 5.05.2020 .r 

 

Możesz wykonać pracę plastyczną. 

 

Temat:Biało-czerwona. 

Przygotuj: około 40 cm patyk, kartkę z bloku format A4, czerwoną farbę plakatową, 
pędzel, klej, gazetę. 

 

1. Zegnij kartkę na pół wzdłuż krótszej krawędzi. 

2. Rozłóż ją i połóż na gazecie. 

3. Dolną połowę pomaluj czerwoną farbą, górną pozostaw białą. 

4. Odłóż do wyschnięcia. 



5. Po wyschnięciu odwróć kartkę na drugą stronę i pomaluj dolną połowę na 
czerwono. 

6. Posmaruj klejem krótszy bok kartki i owiń wokół patyka. 

7. Pozostaw flagę do wyschnięcia kleju. 

 

Wychowanie fizyczne kl IVa Pałecznica 6.05.2020 r. 

 

Temat: Ćwiczenia siatkarskie w domu. 

Po wykonaniu krótkiej rozgrzewki wykonaj ćwiczenia z załączonego filmiku, liczbę 
powtórzeń dostosuj do własnych możliwości. 

https://youtu.be/-gucF0NzzkM 

 

Historia kl V Pałecznica 6.05.2020 r. 

 

Temat: Rozbicie dzielnicowe. 

Przeczytaj temat od strony 190-195. 

Zapisz do zeszytu 3 pierwsze punkty ze strony 192-193. 

Następnie przyczyny, wydarzenie i skutki sprowadzenia Krzyżaków do Polski. 

Ze strony 194 wypisz synów Bolesława Krzywoustego i napisz jakie dzielnice 
otrzymali. 

 

Historia kl IVb Pałecznica 6.05.2020r 

 

Temat: Zośka Alek i Rudy - bohaterscy harcerze. 

Przeczytaj temat strona 126-129. Zapisz punkty do zeszytu. 

Zrób zadanie 3 str. 129. 

 

Muzyka kl VIb Pałecznica 6.05.2020r 

 

Temat: Muzyczne widowiska. 

Przesłuchaj piosenkę pt. “Śpiewam i tańczę”, przeczytaj temat w podręczniku str. 
104-111. Zrób notatkę uwzględniając w niej pojęcia: operetka, musical, rewia,. 



Wymień najsłynniejsze operetki ,musicale i rewie wraz z kompozytorami i datą 
premiery. Notatkę wyślij na mojego e-maila do 10.05.2020 r. 

Zadanie dla chętnych na 6: 

Str.111 “Na złotą nutę. Należy przesłać na mojego e-maila domowego 
(mariolak1971@gmail.com) do 17.05.2020 r. 

 

Wychowanie fizyczne kl IVa Pałecznica 7.05.2020 r. 

 

Temat: Piłka nożna - doskonalenie panowania nad piłką. 

Staraj się wykonać ćwiczenia z załączonego filmiku instruktażowego. 

https://youtu.be/RpswXm5TbKU 

 

Historia kl V Pałecznica 7.05.2020r 

 

Temat: Skutki rozbicia dzielnicowego. 

Przeczytaj tekst ze strony 196-197. Zapisz 3 punkty do zeszytu z podanych stron.  

Zrób zadanie 5 ze strony 197. 

 

Historia kl IVa Pałecznica 7.05.2020r 

 

Temat: Zośka Alek i Rudy - bohaterscy harcerze. 

Przeczytaj temat strona 126-129. Zapisz punkty do zeszytu. 

Zrób zadanie 3 str. 129. 

 

Wychowanie fizyczne kl IVa Pałecznica 8.05.2020r 

 

Temat:Ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg. 

Wykonać ćwiczenia z załączonego filmiku dostosowując liczbę powtórzeń do swoich 
możliwości. 

https://youtu.be/yw-Aa5z0HJU 

 



Muzyka kl VIa Pałecznica 8.05.2020r 

 

Temat: Muzyczne widowiska. 

Przesłuchaj piosenkę pt. “Śpiewam i tańczę”, przeczytaj temat w podręczniku str. 
104-111. Zrób notatkę uwzględniając w niej pojęcia: operetka, musical, rewia,. 
Wymień najsłynniejsze operetki musicale i rewie wraz z kompozytatorami i datą 
premiery. Notattkę wyślij na mojego e-maila do 10.05.2020 r. 

Zadanie dla chętnych na 6: 

Str.111 “Na złotą nutę. Należy przesłać na mojego e-maila domowego 
(mariolak1971@gmail.com) do 17.05.2020r. 

 

Muzyka kl IVb Pałecznica 8.05.2020r 

Temat: Majowe święta Polaków. 

Przeczytaj temat str. 104-107. Zrób notatkę. 

Przesłuchaj piosenki pt ”Polska flaga”, “Witaj majowa jutrzenko” 

https://youtu.be/K6I743K8rjI 

https://youtu.be/QkopQp9Z5Ic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność kl IIIa Pałecznica 8.05.2020r 

 

Możesz wykonać pracę plastyyczną. 

 

Temat:Biało-czerwona. 

Przygotuj: około 40 cm patyk, kartkę z bloku format A4, czerwoną farbę plakatową, 
pędzel, klej, gazetę. 



 

8. Zegnij kartkę na pół wzdłuż krótszej krawędzi. 

9. Rozłóż ją i połóż na gazecie. 

10. Dolną połowę pomaluj czerwoną farbą, górną pozostaw białą. 

11. Odłóż do wyschnięcia. 

12. Po wyschnięciu odwróć kartkę na drugą stronę i pomaluj dolną połowę na 
czerwono. 

13. Posmarój klejem krótszy bol kartki i owiń wokół patyka. 

14. Pozostaw flagę do wyschnięcia kleju. 

 

Muzyka kl VII Pałecznica 8.05.2020r 

 

Temat: Stanisław Moniuszko i opera. 

Przesłuchaj piosenkę pt.”Prząśniczka”. Przeczytaj temat str 118-121. Zrób notatkę do 
zeszytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


