ZADANIA DOMOWE 16-17 WRZEŚNIA
Szkoła Podstawowa
Klasa 0a
Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia część 1 str. 22, 25.
Ćwiczenia grafomotoryczne (zielone) str. 5, 6.
Klasa 0b
Ćwiczenia grafomotoryczne- str. 10
ABC Smyka cz. 1- str. 44
Klasa Ia
Karty pracy z literami: O,o, M,m (kserokopie zaznaczone czerwonym X). Uczniowie, którzy
byli nieobecni otrzymają karty na następnych zajęciach.
Zadania dla chętnych
Karta pracy z zadaniami zaznaczonymi czerwonym O.

Matematyka:
Uzupełnić kartę pracy.
Klasa Ib
Brak zadania domowego
Matematyka:
zadania z ksero (strona 5)
Klasa Ic
Dokończę kartę pracy z literą "m".
Matematyka:
Proszę uzupełnić rozdane kartki.
Klasa Id
Brak zadania domowego
Matematyka

Uzupełnić kartę pracy.

Klasa IIa
Przeczytam lekturę do 21 października.
Przeczytam opowiadanie podręcznik str. 24-25.
Karta pracy- ksero.
Matematyka
zadanie 3/14 i 3/15

Klasa IIb
Wiersz na pamięć pt Hałas str.26
Za tydzień dyktando z wyrazami z h - ksero
Przeczytam lekturę Plastusiowy pamiętnik do 21 października (5 rozdziałów do wyboru)
Matematyka
Str. 18 – zad. 3,4. Str. 19 – zad. 2.
Klasa IIc
Zadanie 1 str. 18 (kserokopia).
Zadanie 2 str. 21 (kserokopia).
Przypomnę i utrwalę sobie alfabet (uczniowie, którzy nie nauczyli się na poprzednie zajęcia)
Nauczę się czytać tekst (podręcznik str. 24 i 25).
Przeczytam lekturę pt. "Szewczyk Dratewka"- do 1 października.
Proszę, aby dzieci przynosiły na wszystkie zajęcia: przybory, teczkę (na kserokopie),
zeszyt w trzylinie, notes do zapisywania zadań domowych).
Matematyka
Uzupełnić kartę pracy.
Klasa IId
Przeczytam lekturę do 22 października.
Przeczytam opowiadanie podręcznik str. 24-25.
Karta pracy- ksero z zad. 1.
Karta pracy str. 16 zad. 4.
Matematyka:
Proszę uzupełnić zadanie domowe na rozdanych kartkach.

Klasa IIIa
1.Poprawie dyktando (wypisze wyrazy z błędem 3x)
2. Nauczę się czytać opowiadanie Maciuś filozof .
3. Przeczytam lekturę Oto jest Kasia do 21 października.
Matematyka
zadanie 1/14 i 1/15
Klasa IIIb
Przeczytam lekturę do 21 października.
Karta pracy str. 14- ksero.
Przeprowadzę ustny dialog ze znajomą osobą.
Chętni karta pracy str. 17 zad. 2.
Matematyka:
Proszę uzupełnić zadanie domowe na rozdanych kartkach.
Klasa IIIc
Zadania dla wszystkich:
Napiszę krótką notatkę biograficzną dowolnie wybranej osoby.
Przeczytam legendę str. 26 - 27.
Przygotuję się do dyktanda ("ż").
Matematyka:
Proszę uzupełnić zadanie domowe na rozdanych kartkach.
Klasa IIId
Zad. 2 str. 13 (kserokopia).
Zad. 1 i 2 str. 17 (kserokopia).
Nauczę się czytać str. 18 i 19 (podręcznik)
Przeczytam lekturę pt. "O psie, który jeździł koleją"- do 8 października.
Proszę, aby dzieci przynosiły na wszystkie zajęcia: przybory, teczkę (na kserokopie),
zeszyt, notes do zapisywania zadań domowych).
Matematyka:

Klasa IVa
1. Podane wyrazy podziel na litery i głoski. Zapisz je w kolejnosci alfabetycznej:
krzesełko, instrument, kubeczek, samochód, serniczek, brzask
2. Dokończ poprawę testu diagnozującego.
WOP
Napisz, wraz z przykładami, do jakich należysz grup społecznych.
Matematyka
Podręcznik str. 22 – zad. 11,13.
Klasa IVb
Podręcznik, str. 31, zad. 8 oraz str. 25, zad. 3
Przeczytam lekturę „Spotkanie nad morzem” do 7.10.2017
Chętni:
Podręcznik, str. 31, zad. 10
WOP
Napisz, wraz z przykładami, do jakich należysz grup społecznych.
Matematyka
Podręcznik str. 22 – zad. 11,13.
Klasa IVc
Podane wyrazy podziel na litery i głoski. Zapisz je w kolejnosci alfabetycznej:
uczelnia, uczeń, uczennica, uczyć, uczelniany
WOP
1. Uzupełnij notatkę:
Punkt 4.
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce mają prawo do odrębnej:
religiii,
języka,
kultury
Punkt 5.
Polaków mieszkających za granicą nazywamy POLONIĄ

2. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń. Str. 13 - 16
Matematyka:
Zad. 2 str. 21; Zad. 4 str. 22. Proszę przygotować się na krótki sprawdzian z tabliczki
mnożenia.
Klasa Va
Przygotuję się do kartkówki ortograficznej.
Opisać bogów olimpijskich (kim są. Czym się zajmują, pokrewieństwo-jedno zdanie o
każdym) Zeus, Hera, Atena, Apollo, Artemida, Hermes, Hefajstos, Afrodyta, Eros, Ares
Dla chętnych:
Poszukam informacji o bogach słowiańskich.
WOP
Narysuj 2 narzędzia, wykorzystywane przez plemiona słowiańskie na ziemiach polskich i
opisz ich działanie.
Wymień 3 bóstwa słowiańskie, napisz czym się opiekowali.
Kim był Gal Anonim?
Wymień imiona przodków Mieszka I.

Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 14 – ćw. 9,10,11.
Klasa Vb
1. Zad. 3/ str. 19
2. Dokończ komiks - zad. 4/ str. 31
Dla chętnych:
WOP
Przygotuj prezentację na temat wybranego kraju Unii Europejskiej.
Podaj nazwę ludu słowiańskiego, który żył najbliżej miejsca skąd pochodzisz w Polsce.
Zapisz, jakie znasz legendy dotyczące dziejów państwa polskiego lub okolic skąd
pochodzisz.

Matematyka:
Zad. 13a, Zad, 14a, Zad. 15a str. 15; Zad. 16a, zad. 17a str. 16. Proszę przygotować się na
krótki sprawdzian z kolejności wykonywania działań.
Klasa VIa
Napisz, dlaczego - według ciebie - ludzie chcą być modni. Użyj co najmniej trzech zdań
złożonych oznajmujących.
Przeczytaj lekturę pt. "Ten obcy" (sprawdzian 15 października).
Dla chętnych:
WOP
Brak zadania domowego.
Matematyka:

Klasa VIb
Przeczytać tekst rozdany na lekcji str. 37-42.
Z podanych na lekcji zdań wypisz związek główny oraz wszystkie grupy podmiotu i
orzeczenia.
Przeczytam lekturę „Sposób na Alcybiadesa” do 15.10.2017
Dla chętnych
WOP
Wymień gatunki roślin i zwierząt żyjących w Morzu Bałtyckim.
Matematyka:
Wykonać obliczenia w zeszycie.
Klasa VIIa
Obejrzyj film pt. Krzyżacy,
Wypisz głównych bohaterów i główne wątki.
Napisz charakterystykę wybranej postaci.
WOP
Wymień postanowienia Kongresu wiedeńskiego dotyczące ziem polskich

Matematyka:
Zad. 3 str. 15, dokończyć zadanie 5 str. 16 oraz zad. 6 str. 16.
Klasa VIIb
Przeczytam i zapamiętam zagadnienia związane z Antykiem –Ksero rozdane na lekcji.
Chętni:
Podaj przykłady potwierdzające stwierdzenie, że kultura śródziemnomorska ma wpływ na
nasze współczesne życie.
Przeczytam lekturę „Klasa pani Czajki” do 22.10.2017

WOP
zadanie 5 z kart pracy
Matematyka:
Str.10 – zad. 1,2.
GIMNAZJUM
Klasa II
Podręcznik str. 14 zadanie 5 (w zeszycie)
WOP
Wymień postanowienia unii lubelskiej.
Matematyka:
zadanie 1,2,3/26 z ćwiczeń
Klasa III
Podaj kilka znanych ci z filmów czy książek młodzieżowych przykładów dobrych relacji w
rodzinie. W kilkuzdaniowej wypowiedzi przedstaw jeden z nich.
WOP
Opracuj notkę biograficzną o Tadeuszu Kościuszce
Matematyka
zadanie 1,2,3/26 z ćwiczeń
I LO

1. Ułóż 10 zdań z wybranymi frazeologizmami mitologicznymi.
2. Przygotuj się do sprawdzianu z wiedzy o mitach.
WOP
Czym jest propaganda?
ćwiczenie 1 i 2 str. 35 w podręczniku.
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 7 – ćw. 8.
Podręcznik str. 17 – zad. 23.

