Kochani Uczniowie!!!
Zaczynamy realizację nowego materiału z języka rosyjskiego i wiedzy o
kulturze za pomocą Internetu. W tabeli poniżej proszę znaleźć swoją klasę,
temat i zadania do wykonania. Proszę o przesłanie wykonanych zadań (zdjęcia
lub inna forma udokumentowania) na adres mailowy: jnowakowska@tlen.pl
do 30 marca (poniedziałek) do godz. 15. Zadania będą oceniane jako praca
domowa. Brak odesłanych zadań w terminie skutkuje oceną niedostateczną.
Życzę powodzenia!!!
Joanna Nowakowska
Klasy po gimnazjum
klasa
temat
Zadania do wykonania
Kl. I technikum
1. Zawieranie znajomości –
1. Ćwiczenie 1b str.
hotelarskie
słownictwo.
54.
Kl. I technikum
2. Zapoznajemy się – dialogi
2. Ćw. 3 str. 55 (z
mechanizacji
sytuacyjne.
pomocą leksyki z
rolnictwa
ćwiczenia 2 , str.
55).
Kl.
II
1. Podróż
do
Moskwy
1. Wypisz
nazwy
technikum
pociągiem.
pomieszczeń
i
samochodowe,
urządzeń
kl.
II
dworcowych
z
technikum
tekstu ćw. 2a str.
hotelarskie,
35.
Kl.
II
technikum
2. Na dworcu kolejowym.
2. Przeczytaj dialog
mechanizacji
ćw. 4 str. 36 i
rolnictwa
odpowiedz
na
pytania.
Kl. III techniku
1. Stopień
najwyższy
1. Zapoznaj się z
mechanizacji
przymiotników
i
informacją
dot.
rolnictwa,
przysłówków.
tworzenia stopnia
Kl.
III
najwyższego
technikum
przymiotników
i
hotelarskie
przysłówków
(niebieska tablica
str.
113)
oraz

Kl.
III
technikum
samochodowe

2. Mój sposób odżywiania się
– ćwiczenia leksykalne.
1. Gotujemy sami – nazwy
naczyń
i
czynności
związanych z gotowaniem.

wykonaj ćwicz. 5a i
5b z tejże strony.
2. Ćwicz. 7 str. 114.

1. Ćwicz. 6 str. 108 –
wypisać do zeszytu
nazwy naczyń i
przyborów
kuchennych,
uzupełnić zdania
zgodnie
z
poleceniem.
2. Odmiana
rzeczowników:
2. Zapoznaj się z
мать i дочь.
odmianą
rzeczowników:
matka i córka
(tablica
gramatyczna str.
203 w podręczniku
z ćwiczeniami, inna
w podręczniku bez
ćwiczeń) i wykonaj
ćwiczenie 8b str.
110 wpisując pełne
zdania
do
zeszytów.
Kl.
IV
1. Chcę mieć psa. Świat 1. Zapoznaj się z nazwami
technikum
zwierząt, opieka nad nimi.
zwierząt str. 107 ćwicz.
hotelarskie, kl.
1a.
Odpowiedz
na
IV technikum
pytania z ćwicz. 1w str.
architektury
108.
krajobrazu
2. Prawa zwierząt – praca z 2. ćwicz. 3a str. 109
tekstem.
Wiedza o kulturze
klasa
Kl. Itmr
Kl. I th

temat
Zadania do wykonania
Do czego potrzebna jest muzyka?
1. Początki muzyki i
Str. 134 podr.
jej rozwój.
2. Klasyfikacja muzyki.
3. Rodzaje
instrumentów

Kl. I ts

Świat w fotografii. Str. 141 podr.

muzycznych i ich
przykłady.
1. Historia
fotografii.
2. Fotografia jako
dziedzina sztuki.
3. Różne rodzaje
fotografii.

Klasy I po Szkole Podstawowej
klasa
Kl. I ta
Kl. Itb

temat
1.Nasza szkoła.

Zadania do wykonania
1.Ćwicz. 3a str. 50 zgodnie z poleceniem,
zapisać w zeszycie.
2. str. 68 zapamiętać słownictwo z działu
przedmioty szkolne oraz typy szkół i kursy.
2.Czas przyszły złożony 3. str. 51 niebieski margines górna jego
czasowników.
część – przeanalizuj sposób tworzenia
czasu przyszłego złożonego, następnie
wykonaj w zeszycie przedmiotowym
ćwicz.6 str. 51 podręcznik.

