ZADANIA DOMOWE 28-29KWIETNIA
Szkoła Podstawowa
Klasa 0a
Proszę dokończyć zadania z książki „Ćwiczenia grafomotoryczne”. Dzieci, które nie mają
wpisanych numerów stron proszę o wybranie i zrobienie dowolnej strony z „ABS Smyka3”.
Klasa 0b
Proszę dokończyć zadania z książki „Ćwiczenia grafomotoryczne”. Dzieci, które nie mają
wpisanych numerów stron proszę o wybranie i zrobienie dowolnej strony z „ABS Smyka3”.

Klasa Ia
NAUKA PISANIA LITER I CYFR CZ. 2- str. 50
PODRĘCZNIK CZ. 3- ćwiczymy czytanie str. 74, 75, 76
Czytamy lekturę pt. "Jak Wojtek został strażakiem" (uczniowie nieobecni otrzymają lekturę
na następnych zajęciach)
Zadania dla chętnych
NAUKA PISANIA LITER I CYFR CZ. 2- str. 53
Matematyka:
Brak zadania domowego.
Klasa Ib
Nauczę się czytać czytankę z :(ch,h).
Matematyka:
zadania 1,2/62
Klasa Ic
Brak zadania domowego.
Matematyka:
Proszę uzupełnić stronę 84 w ćwiczeniach. Proszę uzupełnić dwa zadania na rozdanych
kartkach.
Klasa Id

Nauczę się czytać czytankę z :(ch,h).
Matematyka
Ćwiczenia do języka polskiego część 3 – str. 18 –zad. 2 oraz str. 26 – zad. 1.
Klasa IIa
Ćwiczenia (cz.3) - zad. 1, 2, 3/ str. 42
Matematyka
Brak zadania domowego.
Klasa IIb
Nauczę się czytać i opowiadać tekst pt. "Brzydkie kaczątko" (podręcznik, str. 46-48)
Matematyka
zadanie 3,4/61
Klasa IIc
Przygotuję się do testu z gramatyki i ortografii: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, rodzina
wyrazów, porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, wyrazy przeciwstawne, np.
biały- czarny, długi- krótki, pisownia wyrazów z: ó, u, ż, rz
Przeczytam lekturę pt. "Kacperiada" G. Kasdepke- do 13 maja
Matematyka
Str. 55,56,57. Proszę nosić na lekcje linijkę.

Klasa IId
Nauczę się czytać i opowiadać tekst pt. "Brzydkie kaczątko" (podręcznik, str. 46-48)
Matematyka:
Proszę uzupełnienie zadań ze strony 62.
Klasa IIIa
Nie mają zadań domowych.
Przypominam o teście kończącym klasę trzecią w przyszły weekend.
Ponieważ bardzo dużo osób zgłasza nieobecność dzieci w tym dniu test będą dzieci pisały
także za dwa tygodnie.

Matematyka
Brak zadania domowego.
Klasa IIIb
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 4- zad. 2 str. 5, zad. 3 str. 6 (5 lub więcej zdań), zad. 4 str. 7
Przygotuję się do testu z gramatyki i ortografii (UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE PISALI
TESTU)
rzeczownik (co oznacza, na jakie pytania odpowiada, liczby, rodzaje); czasownik (co
oznacza, na jakie pytania odpowiada, czasy, liczby, odmiana przez osoby); przymiotnik (co
oznacza, na jakie pytanie odpowiada, stopniowanie);przysłówek (co oznacza, na jakie
pytanie odpowiada); liczebnik (co oznacza, na jakie pytania odpowiada); kolejność
alfabetyczna; wyrazy przeciwstawne np. wysoki- niski; liczenie głosek, liter i sylab w
wyrazach, pisownia wyrazów z ó, u, rz,ż, h, ch, pisownia -nie z czasownikiem i
przymiotnikiem.

Matematyka:
Brak zadania domowego
Klasa IIIc
Nie mają zadań domowych.
Przypominam o teście kończącym klasę trzecią w przyszły weekend.
Ponieważ bardzo dużo osób zgłasza nieobecność dzieci w tym dniu test będą dzieci pisały
także za dwa tygodnie.
Matematyka:
Brak zadania domowego
Klasa IIId
ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 4- zad. 2 str. 5, zad. 3 str. 6 (5 lub więcej zdań), zad. 4 str. 7
Przeczytam trzy baśnie do wyboru z lektury pt. "U złotego źródła" (do 20 maja
Matematyka:
Brak zadania domowego
Klasa IVa
Nauczę się na test o rzeczowniku i czasowniku.
Karta pracy dotycząca lektury ,,Dynastia Miziołków'' (zadania związane z listem).

WOP
Zadanie domowe na dzień 12 maja 2018.
Przygotuj prezentację na temat wybranego kraju sąsiadującego z Polską lub innego kraju
Unii Europejskiej.
Matematyka
proszę dokończyć zadania ze strony 153
Klasa IVb
Nauczę się na sprawdzian dotyczący czasownika i rzeczownika.
Napiszę opis postaci pana Kleksa – według planu wykonanego na lekcji – do 5.05.2018.
Zeszyt ćwiczeń, str. 59-60, zad. 1-3
Dokończę przepis na wymyśloną potrawę, który zaczęliśmy pisać na lekcji (nazwa dania,
składniki, sposób przygotowania). Użyj wymyślonych składników, ale nie używaj ani
kolorowych szkiełek, ani farb – jak pan Kleks. Użyj swojej wyobraźni.
Chętni:
Przygotuję makietę Akademii pana Kleksa – do 5.05.2018
Wykonam ćwiczenia o rzeczowniku na rozdanych kartach pracy.
WOP
Zadanie domowe na dzień 12 maja 2018.
Przygotuj prezentację na temat wybranego kraju sąsiadującego z Polską lub innego kraju
Unii Europejskiej.
Matematyka
proszę dokończyć zadania ze strony 153
Klasa IVc
Zeszyt ćwiczeń str. 78 ćw. 1 i 2, str. 79 ćw. 6, 8.
Powtórz wiadomości dotyczące rzeczownika i czasownika (test w najbliższą niedzielę).

WOP
Zeszyt ćwiczeń str. 53 i 54

Matematyka:
Proszę uzupełnić zadania z kartek.
Klasa Va
Sprawdzian ze środków stylistycznych – 5.05.2018.
Oddam do biblioteki lektury „Za niebieskimi drzwiami” oraz „W pustyni i w puszczy”
Dla chętnych:
WOP
zeszyt ćwiczeń str. 44 i 45 ćw. 2 i 3
przygotuj się do sprawdzianu z działu "Ochrona przyrody" w tym z parków narodowych
oraz królów Polski z dynastii Piastów.
Królowie Polski z dynastii Piastów
1025 - 1025 Bolesław I Chrobry
1025 – 1031 Mieszko II Lambert
1076 – 1079 Bolesław II Śmiały
1290 – 1291 Przemysł II
1320 – 1333 Władysław I Łokietek
1333 – 1370 Kazimierz III Wielki
Uwaga dla osób poprawiających sprawdzian Polska Piastów i Jagiellonów
! skan lekcji 1 i 2 w formacie pdf można pobrać z naszej strony www pozostałe tematy
lekcyjne dostępne są na stronie internetowej wydawnictwa: strony 52 do 74.
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Wczoraj-i-dzis-4/#p=26
Matematyka
zadanie 13,15/140
Klasa Vb
Ćw. 5/ str. 89
Przygotuj się do sprawdzianu z omówionych lekcji dotyczących lektury ,,Tomek w krainie
kangurów''.
WOP

Wczoraj i dziś 5, ćwiczenia, zadania 1,2,3,4,5,6 na stronach 71-73.
Matematyka:
Proszę o dokończenie zadania 10 ze strony 11 na rozdanych kartkach.
Klasa VIa
Przeczytaj tekst "W sercu Czarnego Młyna" - podręcznik, str. 264.
WOP
zeszyt ćwiczeń str. 87
karta pracy - ćw. 4
Klasa VIb
Podręcznik, str. 256-260 – tekst oraz zadania 1-2
Dla chętnych
WOP
Wczoraj i dziś 6, ćwiczenia, zadania 1,2,3,4 na stronach 78-79 oraz 1,2,3,4 na stronach 8081.
Klasa VIIa
Podręcznik, str. 125, zad 7 i 8.
Zeszyt ćwiczeń, str. 39 - 40, zad. 2, 3, 4.
WOP
Matematyka:
Proszę o zrobienie zadania 10, 11 i 12 ze strony 111 w podręczniku.

Klasa VIIb
Napiszę rozprawkę według planu umieszczonego w zeszycie – osoby, które nie napisały lub
które muszą poprawić.
Przypomnij sobie kim był Jan Kochanowski.
Chętni:

WOP
zeszyt ćwiczeń
ćw 3 str. 77

Matematyka:
Podręcznik str. 145,146.
GIMNAZJUM
Klasa II
Jaka była przyczyna dramatycznego konfliktu między ojcem a synem w lekturze ,,Doktor
Piotr''?
Przygotuj się do testu: umiejętność czytania ze zrozumieniem, redagowanie opisu, pisownia
partykuły ,,nie'' z różnymi częściami mowy.
WOP
Brak zadania domowego.
Matematyka:
zadanie 5/155 z podręcznika
Klasa III
Przygotuj się do testu: umiejętność czytania ze zrozumieniem, redagowanie opisu, pisownia
partykuły ,,nie'' z różnymi częściami mowy.
WOP
Opisz zmiany na mapie Europy po I wojnie światowej.
Matematyka
Brak zadania domowego.
I LO
Przygotuj się do sprawdzianu z renesansu.
WOP
Brak zadania domowego.
Matematyka
Karta ćwiczeniowa

