
Muzyka 

Temat: Piosenka na wakacje 

  

Witam was na ostatnich zajęciach. Dzisiaj zaśpiewamy piosenkę 
„https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E 

  
Pracowałeś prawie rok 
Oszczędzałeś każdy zarobiony grosz 
By wyjechać gdzieś stąd - je-e-e... 
Musisz w końcu zresetować się 
Spakowana walizka dawno w kącie jest 
Wszyscy już czują, że... - je-e-e... 
 
Idą wakacje (u-o-o) 
Ciepłe lato jest o krok 
Nasze wakacje (u-o-o) 
Czekasz na nie cały rok 
Idą wakacje (u-o-o) 
Dzikie noce i słodkie dni 
To, co chcesz, się zdarzy 
W słońcu na plaży 
Poczuj ten gorący rytm 
 
Je-o, je-o 
Je-o, je-o 
Je-o (je-je-je-je-je-je), je-o 
Je-o, je-o 
 
Możesz jechać, dokąd chcesz 
Morze, góry, Mazury, Kraków albo Hel 
Wszędzie tam cudnie jest - o tak! 
Nawet gdy na niebie słońca brak 
Każda nowa przygoda ma niezwykły smak 
Życie znów nabiera barw... - je-e... 
 
Idą wakacje (u-o-o) 
Ciepłe lato jest o krok 
Nasze wakacje (u-o-o) 
Czekasz na nie cały rok 
Idą wakacje (u-o-o) 
Dzikie noce, słodkie dni 
To, co chcesz, się zdarzy 
W słońcu na plaży 
Poczuj ten gorący rytm 
 
Je-o, je-o (x8) 

https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E


 
Idą wakacje (je-o, je-o) 
Ciepłe lato jest o krok (je-o, je-o) 
Nasze wakacje (je-o, je-o) 
Czekasz na nie cały rok (je-o, je-o) 
Idą wakacje (je-o, je-o) 
Dzikie noce, słodkie dni (je-o, je-o) 
Idą wakacje (je-o, je-o) 
Poczuj ten gorący rytm (je-o, je-o) 
 

Plastyka 

Temat: Muzyczny konkurs – sprawdź swoją wiedzę 

  

Odpowiedz na pytania 

  
1.       Wymień rodzaje głosów ludzkich 
2.       Co to jest folklor? 
3.       Wyjaśnij, w jaki sposób wydobywany jest dźwięk z instrumentów  strunowych 
4           Jak dzielimy instrumenty strunowe? 
5         Kim był Fryderyk Chopin ? 
1.       W którym wieku żył? 
2.       Jakiej narodowości był ojciec Fryderyka? 
3.       Wymień tańce narodowe 
4.       Jakie są rodzaje chórów? 
  

Mam nadzieję, że odpowiedziałeś na wszystkie  pytania 

Życzę wam cudownych i bezpiecznych wakacji 
 

 

Język polski 

 

Temat: Środki stylistyczne – powtórzenie. 

 

Na dzisiejszej lekcji utrwalicie wiadomości o środkach stylistycznych. 

Zapraszam: 

https://view.genial.ly/5e73860466abcc0f6864ac6a/presentation-srodki-poetyckie 

Pozdrawiam 😊 

https://view.genial.ly/5e73860466abcc0f6864ac6a/presentation-srodki-poetyckie


DK 

 

Matematyka 

Temat: Prostopadłościan. 

 Prześledź całą zamieszczoną lekcję, zwróć uwagę na budowę prostopadłościanu, 

wysokość, rysowanie prostopadłościanu, przekątne prostopadłościanu, siatkę 

prostopadłościanu, objętość prostopadłościanu. 

 https://epodreczniki.pl/a/prostopadloscian/DlVrPwnD9  

 W prezentacji są treści, które przekrazają Wasze umiejętności POMIŃCIE je, skupcie 

się na prezentacjach i filmach aby dobrze utrwalić wiadomości o tej bryle. 

 Jeśli jeszcze coś zostało do zrobienia w zeszycie ćwiczeń to uzupełnijcie braki. 

 Pozdrawiam M.M  

 

   

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/prostopadloscian/DlVrPwnD9

