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J.angielski 
 
 
 
 
 

Topic: We’re going to have a barbecue-be going to. 

Cel: Wprowadzenie wyrażenia be going to.Uczeń potrafi rozmawiać o planach na 
przyszłość. 

Polecenia dla uczniów: 

 1.     Zapisz datę i temat lekcji w zeszycie. 

 2.     Zapoznaj się z ilustracjami s.110 i przeczytaj głosno dialogi.Spróbuj 
przetłumaczyć na j.polski(ustnie) 

3.Przepisz do zeszytu zwroty z lekcji 8.2/117 

4.Obejrzyj wideo –lekcję na You Tube :to be going to –mieć zamiar (czas trwania 
2:33) 

5.Przepisz do zeszytu twierdzenia,przeczenie,pytania i krótkie odpowiedzi (be 
going to)z tabelki str.111-podr. 

6.Homework:ex.6/111 (yourbook). 

Dla chętnych :ćw.1/69 –zeszyt ćwiczeń. 

Good luck. 

       Zadanie prześlij na adres:dubieckoang@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

2.  07.05. 
2020 r. 
 

Informatyka Temat: 26  Podróże z Google Earth.  

Cel: - poznanie możliwości programu  Google Earth.  

 

1. Zapisz temat lekcji.  

2. Klikamy na link 

https://www.youtube.com/watch?v=nseFmDRKUQg  i oglądamy 

możliwości programu Google.Earth. (14 min) 

3. Wygląd strony  

https://earth.google.com/web/@0,0,0a,22251752.77375655d,35y,

0h,0t,0r. 

4. Po otwarciu strony w polu szukaj str. 118  wpisujemy „zamek 

królewski na Wawelu”. 

Kto ma problemy klika na link: 

https://earth.google.com/web/@50.0540495,19.9354123,224.369

38658a,649.25903218d,35y,0h,0t,0r .  

5. Próbujemy korzystać z narzędzi google earth:  nawigacja i 

warstwy (str. 118). 

6. W razie trudności używamy funkcji Street View (czyli zółtego 

ludzika) i zwiedzamy wewnątrz zamek. 

7. Oglądamy film jak nagrać wycieczkę za pomocą google earth: 

https://www.youtube.com/watch?v=vLcpvwYm4j4. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nseFmDRKUQg
https://earth.google.com/web/@0,0,0a,22251752.77375655d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@0,0,0a,22251752.77375655d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@50.0540495,19.9354123,224.36938658a,649.25903218d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@50.0540495,19.9354123,224.36938658a,649.25903218d,35y,0h,0t,0r
https://www.youtube.com/watch?v=vLcpvwYm4j4


8. Podsumowanie lekcji. 

 

Dla chętnych link umożliwiający pobranie aplikacji google.earth na 

komputer: 

https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html?gl=PL&hl=

pl 

Możliwości google earth, „Podróz dookoła świata”. 

https://www.youtube.com/watch?v=UspXit86NNI. 

3.  30.04. 
2020 r. 
 

J.polski Temat: Scenariusz to film na papierze…  

(dwie jednostki lekcyjne) 

Cele: uczeń umie określać elementy świata przedstawionego, wie, co to jest adaptacja 

filmowa, scenariusz, tekst główny, tekst poboczny.  

a. Otwórz podręcznik na stronie 152 i przypomnij sobie, co to jest scenariusz, 

tekst główny i tekst poboczny.  

b. Po przypomnieniu tych pojęć otwórz podręcznik na str. 274 i przeczytaj 

tekst „Panna z mokrą głową” oraz na str. 276 scenariusz filmowy – scena 

30. 

c. Spróbuj znaleźć różnice między tymi tekstami (zad. 2, str. 277) i zapisać 

swoje wnioski do zeszytu.  

d. Wykonaj do zeszytu zadanie 4. 

e. Podaj przykład adaptacji filmowej znanej Ci książki i napisz, co zrobiło na 

Tobie większe wrażenie i dlaczego? 

 

4. 07.05. 
 
2020 r. 
 

Muzyka Temat:  Majowe święto Polaków 
 
Majowe święto Polaków. 
 
- słuchamy piosenki Polska flaga. Próbujemy się nauczyć melodii i zaśpiewać 
Link do utworu. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0 
 
Przepisujemy do zeszytu dwie zwrotki i refren. 
 
Polska Flaga 
I. Każde państwo ma symbole, które znają inne kraje: 

Hymn państwowy, godło, flaga – im szacunek się oddaje. 

Kiedy w świecie ją zobaczysz, jak kołysze się na maszcie, 

Poznasz barwy narodowe przypisane Polsce właśnie. 

Ref: 

Biel i czerwień – dwa kolory, które każdy Polak zna. 

To nasz symbol narodowy, co od lat niezmiennie trwa. 

Czasem godło ją ozdabia, czasem orła na niej brak. 

To jest właśnie polska flaga, patriotyzmu piękny znak! 

II. Z wielką duma na mundurze każdy żołnierz ją naszywa. 

Nazywana jest banderą, kiedy statek pod nią pływa. 

Przypisana jest na stałe instytucjom i urzędom. 

- przypominamy sobie tekst Mazurka Dąbrowskiego 
 
- słuchamy piosenki Witaj Majowa jutrzenko 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ga5avQpNOdI 
 

 

5. 07.05. 
2020 r. 
 

Wych.fizyczne Temat: Prawidłowa technika biegu - LA 

 

Polecenia dla uczniów   

Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film i w miarę możliwości wykonać 
ćwiczenia 

 

 
 

https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html?gl=PL&hl=pl
https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html?gl=PL&hl=pl
https://www.youtube.com/watch?v=UspXit86NNI
https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0


 https://ewf.h1.pl/student/?token=1HhSXAIeLl2mUQ13LzCMPqHBHb0QLOUlnpMMm1GiXidlx1stMh 

 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=1HhSXAIeLl2mUQ13LzCMPqHBHb0QLOUlnpMMm1GiXidlx1stMh

