ZADANIA DOMOWE 13-14 STYCZNIA
Szkoła Podstawowa
Klasa 0a
ABC Smyka str. 25 i 26 i dokończyć zadanie na str. 10
Klasa 0b
ABC Smyka str. 25 i 26 i dokończyć zadanie na str. 10
Klasa Ia
Wyślę laurkę do babci i dziadka.
NAUKA PISANIA LITER I CYFR- str.70 i 71
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 2- zad. 1,2,3 str. 38 i zad. 1 str. 39 (uczniowie, którzy byli na
badaniach logopedycznych i nie zdążyli wykonać zadań w klasie)
Ćwiczymy czytanie- czytanka z literą b, B- tekst czarny(Podręcznik cz. 2)
Matematyka:
Karta pracy str. 60 - zad. 3,4.

Klasa Ib
Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia część 2 str. 41 zad. 1, str. 44 zad. 1, 2.
Elementarz: Nauczę się czytać czytankę przy literce (b, B).
Matematyka:
proszę przygotować się do sprawdzianu
Klasa Ic
Narysuj portret babci lub dziadka.
Matematyka:
Proszę o uzupełnienie ostatniej kartki.
Klasa Id
Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia część 2 str. 41 zad. 1, str. 44 zad. 1, 2.
Elementarz: Nauczę się czytać czytankę przy literce (b, B).
kl. 1d otrzymała do przeczytania lekturę "Pilot i ja".

Matematyka
Dwa zadania zaznaczone na karcie pracy.

Klasa IIa
Matematyka
proszę przygotować się do sprawdzianu
Klasa IIb
Brak zadania domowego.
Matematyka
Karta pracy dokończyć str. 56.

Klasa IIc
Wyślę laurkę do babci i dziadka.
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 2- zad. 2 str. 47
Narysuję na kartce swoją babcię lub swojego dziadka i napiszę o niej lub o nim kilka zdań
(5 lub więcej).

Matematyka
Karta pracy str. 21,58.
Klasa IId
Narysuj portret babci lub dziadka. Napisz o nim 5 zdań.
Matematyka:
Zad. 2 str. 51 w ćwiczeniach
Klasa IIIa
Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia część 2 str. 31 zad. 3, str. 38 zad. 2, 3.
Elementarz: Nauczę się czytać czytankę str. 42 - 43.
Matematyka
proszę przygotować się do sprawdzianu

Klasa IIIb
Wyślę laurkę do babci i dziadka.
W zeszycie napiszę kilka zdań o swojej babci lub o swoim dziadku (5 lub więcej).
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 2- zad. 2 str. 46 i zad. 3 str. 47
Nauczę się czytać- podręcznik str. 52 i 53
Przeczytam lekturę pt. "O psie, który jeździł koleją" do 3 lutego.
Matematyka:
Proszę uzupełnić ostatnią stronę na rozdanych kartkach.
Klasa IIIc
Zadania dla wszystkich:
Ćwiczenia część 2 str. 31 zad. 3, str. 38 zad. 2, 3.
Elementarz: Nauczę się czytać czytankę str. 42 - 43.
Matematyka:
Proszę uzupełnić ostatnią stronę na rozdanych kartkach.

Klasa IIId
Wyślę laurkę do babci i dziadka.
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 2- zad. 2 str. 46 i zad. 3 str. 47
Przeprowadzę wywiad z babcią lub z dziadkiem- ułożę 6 pytań i odpowiedzi (lub więcej).
Przeczytam lekturę pt. "Oto jest Kasia" do 28 stycznia.
Matematyka:
Proszę uzupełnić ostatnią stronę na rozdanych kartkach.
Klasa IVa
Zeszyt ćwiczeń str. 34 ćw. 1, str. 35 ćw. 2, 3.
Nauczę się wybranego wiersza na pamięć (podręcznik str. 145 lub 147). Termin recytacji 27
stycznia.
WOP
Który to wiek i jaka połowa?
33 rok, 320 rok p.n.e, 1939 rok, 1492 rok, 2000 rok, 2018 rok, 102 rok.
Uporządkuj chronologicznie daty – 121 r. n.e., 12 r. n.e, 121 r. p.n.e, 12 r. p.n.e, 21 r. p.n.e,
21 r. n.e, 2001 r. p.n.e.
Matematyka

Zeszyt ćwiczeń str. 58,60. Proszę nosić na lekcje przybory geometryczne.

Klasa IVb
Podręcznik, zadanie 3 a i b, str. 101.
Podręcznik, str. 130, zad. 2.
„Awantura o Basię” omawiamy 20.01.2018 – sprawdzian z lektury.
Chętni:
Podręcznik, zadanie 3, str. 89.
WOP
Który to wiek i jaka połowa?
33 rok, 320 rok p.n.e, 1939 rok, 1492 rok, 2000 rok, 2018 rok, 102 rok.
Uporządkuj chronologicznie daty – 121 r. n.e., 12 r. n.e, 121 r. p.n.e, 12 r. p.n.e, 21 r. p.n.e,
21 r. n.e, 2001 r. p.n.e.

Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 58,60. Proszę nosić na lekcje przybory geometryczne.

Klasa IVc
Zeszyt ćwiczeń str. 34 ćw. 1, str. 35 ćw. 2, 3.
Nauczę się wybranego wiersza na pamięć (podręcznik str. 145 lub 147). Termin recytacji 28
stycznia.
WOP
dokończ powtórzenie wiadomości
sprawdzian z działu
Matematyka:
Proszę uzupełnić zad. od 1 do 6 ze strony 78-80 w ćwiczeniach. Proszę o przyniesienie
rozdanej kartki z zadaniami z treścią.

Klasa Va
Podręcznik, str. 99, zad. 7,8 (zadanie 7 do dnia 27.01.2018, zadanie 8 do dnia 20.01.2018).

Podręcznik, str. 200-201 – przepisać do zeszytu dwie niebieskie tabelki.
„Tomek w krainie kangurów” – omawiamy 20.01.2018- sprawdzian z treści.
Recytacja wiersza „Dwa wiatry” z podręcznika – ostateczny termin 3.02.2017
Dla chętnych:
WOP
przygotuj się do sprawdzianu.
Dla chętnych:
rozwiąż test o podniesionym stopniu trudności
Matematyka
Zeszyt ćwiczeń str. 72,73. Proszę nosić na lekcje przybory geometryczne.

Klasa Vb
1. Zaznacz fragmenty w lekturze dotyczące wyglądu i zachowania Stasia Tarkowskiego,
zwróć uwagę na zmianę w. chłopca w czasie wędrówki po Afryce.
2. Ćw. 6/ str.7 - zeszyt ćwiczeń
3. Dokończ ćwiczenia 1,2,3,4,5 z ćwiczeniówki i ze str. 200 z podręcznika
WOP
Brak zadania domowego.
Matematyka:
Brak zadania domowego.

Klasa VIa
Napisz dialog używając języka współczesnej młodzieży.
Dla chętnych:
WOP
Brak zadania domowego
Matematyka:

Klasa VIb
„Ten obcy” – omawiamy 27.01.2018-sprawdzian z treści.
Recytacja wybranego wiersza z podręcznika (str. 198, 204-207) – ostateczny termin
4.02.2017
Dla chętnych
WOP
Wczoraj i dziś 6, zeszyt ćwiczeń, zadania 1-7 na stronach 23 -25.
Klasa VIIa
Wyjaśnij znaczenie tytułu filmu "Wonder".
WOP
Przeczytaj temat z podręcznika Rozwój gospodarczy ziem polskich.
Matematyka:
Zad. 5 i 6 str. 42 w podręczniku.

Klasa VIIb
Wyjaśnij od czego pochodzą nazwiska: Raptusiewicz, Milczek, Papkin, Dyndalski –
bohaterów „Zemsty” A. Fredry.
Uzupełnij dwie karty pracy, otrzymane na zajęciach.
Chętni:
Karta pracy, zadanie 2, str. 39
WOP
podręcznik ćw. 1 str. 38
zeszyt ćwiczeń - żeby lepiej zrozumieć. str. 24
Matematyka:
Podręcznik str. 65 – zad. 2,3. ( dla chętnych zad.6,7).

GIMNAZJUM
Klasa II

Brak zadania domowego.
WOP
Przygotuj informacje na temat roślinności i zwierząt w Polsce.(str.47-49.)
Matematyka:
zadanie 8 strona 117 z podręcznika
Klasa III
Brak zadania domowego.
WOP
Przygotuj informacje na temat roślinności i zwierząt w Polsce.(str.47-49.)
Matematyka
Brak zadnia domowego.
I LO
1.Przygotuj się do kartkówki z frazeologizmów.
2. Opisz obraz ,,Zaślubiny Arnolfinich'' wg wzoru otrzymanego na lekcji.
WOP
karty pracy Ruch oporu w Europie
Matematyka
Podręcznik str. 157 – zad. 4(dokończyć) oraz zad.5.

