
 dla klasy 4a wychowawczyni: Agnieszka Szałaj

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Historia Renata Krakowska 
dziennik elektroniczny 
historia.krakowska@gmail.
com

1. obejrzyj film 2. przeczytaj rozdział 17 i 
18 3. wykonaj ćwiczenia s. 56-57

https://gwo.pl/rozbiory-polski-
p4426

Muzyka Temat: Warsztat muzyczny. 
(dokończenie). Str. 108-109. Posłuchaj 
koncertu "Wiosna" z cyklu "Pory roku" 
Vivaldiego. Cały koncert trwa 10 minut, 
więc najlepiej słuchaj go odpoczywając, 
bawiąc się albo robiąc coś co nie hałasuje 
i nie wymaga uwagi. Możesz przeczytać 
omówienie utworu dostępne w tym 
samym linku co nagranie.

https://ninateka.pl/audio/antonio-
vivaldi-cztery-pory-roku-wiosna

Zaległe prace: można przesyłać rysunki 
i/lub nagrania utworów zadanych w 
poprzednich tygodniach.

dla "wzrokowców" obok zamieszczam 
filmik do fragmentu "Wiosny" świetnie 
ilustrujący muzykę https://www.youtube.com/watch?

v=a8_3arUtyio

Dla chętnych: zadanie "Moja muzyka" str. 
109. Zamiast śpiewanki można ułożyć 
własną wiosenną melodię na flet i ją 
nagrać. 

j.niemiecki, K.Gawlicka, 
kasia7363@gmail.com

Thema:Bist du schon fit in Deutsch?-czy 
jesteś już biegły w posługiwaniu się 
niemieckim?W ramach przygotowania do 
testu zaplanowanego na  15.maja 
wykonaj ćwiczenia powtórzeniowe-zeszyt 
ćwiczeń str 106.Wyniki sprawdź jak 
zwykle na dzwonek.pl.Potem podsumuj 
zdobyte punkty(interpretacja liczby 
punktów na str 105)

dzwonek.pl

język.polski Edyta Suska, 
dziennik elektroniczny, 
polski.207sp363@gmail.
com

Wtorek
Lekcja Zoom godz.11.00, szczegóły 
podam w mailu do rodziców
Przygotuj podręcznik do nauki literatury i 
zeszyt do jęz. polskiego
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język.polski Edyta Suska, 
dziennik elektroniczny, 
polski.207sp363@gmail.
com

Środa
Zaloguj się na platformę epodreczniki.pl 
lekcja „Fragment krajobrazu”,
 przeczytaj zamieszczony tam fragmenty 
utworu, a następnie wypisz z niego do 
zeszytu 5 epitetów, 3 porównania, 1 
ożywienie, 1 uosobienie, 1 metaforę.
Nie wysyłaj zdjęć - pracę sprawdzimy na 
Zoomie

język.polski Edyta Suska, 
dziennik elektroniczny, 
polski.207sp363@gmail.
com

Czwartek
Zaloguj się na platformę epodreczniki.pl 
lekcja „Marzenia”, wykonaj ćwiczenie 
4,8,9,10,11
Nie wysyłaj zdjęć - pracę widzę

język.polski Edyta Suska, 
dziennik elektroniczny, 
polski.207sp363@gmail.
com

Piątek
Lekcja Zoom godz.11.00, szczegóły podam w 
mailu do rodziców
Przygotuj podręcznik do nauki literatury i 
zeszyt do jęz. polskiego

koło przyrodnicze Prowadź dalej swoją obserwację. 
Pamiętaj o karcie obserwacji.

Wychowanie do życia w 
rodzinie  Ewa Olkowska

Jeśli chcesz i masz ochotę, napisz mi 
swoje przemyślenia z obejrzanego filmu.

Wychowanie do życia w 
rodzinie  Ewa Olkowska

Temat: Mój autoportret. Obok masz link 
do ćwiczenia - Zastanów się jaka, jaki 
jesteś. Te ćwiczenie wykonujesz sam dla 
siebie, ale jeśli chcesz pochwalić się, to 
prześlij mi. 

https://drive.google.com/open?
id=1KvLllRRvgHBG1AM7NIYw
xtPzElhkvI4V

przyroda  Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.com Wykonaj ćwiczenie. 

https://learningapps.org/watch?
v=pqmhyi89j20

przyroda  Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.com

Temat : Krajobraz dawniej i dziś.  
Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 str. 94. 
Wykonane odeślij na mail do dn.11.05.
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przyroda  Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.com

  Przeczytaj temat Obszary i obiekty 
chronione. Musisz wiedzieć co to są 
parki narodowe, rezerwaty przyrody i 
parki krajobrazowe.  Może byłeś w jakimś 
Parku Narodowym, to napisz mi w jakim i 
co ci się w nim podobało? Czekam na 
mail do dn.11.05

https://www.youtube.com/watch?
v=VlZBr5bRxr0

matematyka Katarzyna 
Konczak 
konczakatarzyna@gmail.
com

Wtorek: Powtórzenie wiadomości- 
"Podzielność liczb naturalnych". Wykonaj 
zadania 1-7 z podręcznika strona 191. Nie 
przesyłaj odpowiedzi, Sprawdź w 
odpowiedziach, czy masz dobre wyniki. 
Omówimy je na lekcji online 11 maja o 
godz.9.00

matematyka Katarzyna 
Konczak 
konczakatarzyna@gmail.
com

Sroda : Powtórzenie wiadomości- "Podzielność 
liczb naturalnych". Wykonaj zadania 8-13 z 
podręcznika strona 192. Nie przesyłaj odpowiedzi, 
Sprawdź w odpowiedziach, czy masz dobre 
wyniki. Omówimy je na lekcji online 11 maja o 
godz.9,00

matematyka Katarzyna 
Konczak 
konczakatarzyna@gmail.
com

czwartek: Ułamek jako część całości. 
Obejrzyj film do którego link masz obok w 
tabeli. Przepisz zapamietaj, naucz się 
nowych pojęć licznik, mianownik. 
Rozwiąż zadanie 1,2/14- zeszyt ćwiczeń. 
Zrób zdjęcie i prześlij do piatku

https://www.youtube.com/watch?
v=4pV09eNA6xA

matematyka Katarzyna 
Konczak 
konczakatarzyna@gmail.
com

piątek Temat: Ułamek jako część całości.  
Rozwiąż zadanie 3,45/15- zeszyt 
ćwiczeń. Zrób zdjęcie i prześlij do 
poniedziałku

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Maj miesiącem Matki Bożej https://view.genial.
ly/5e9eb4b0bc1ba60db2fc7478/horiz
ontal-infographic-lists-katecheza-
majowa-kl-4-6?
fbclid=IwAR0V_0iSwIyWGGQLlyPefH
gxjlwP2Suz9GEwc_18jDmitRwgn-
KGB6IiVrg
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religia Katarzyna Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.com

Betania - spotkanie przy grobie. https://view.genial.
ly/5eaa71c8d6eb530d7ac9bf80/prese
ntation-betania-przy-grobie?
fbclid=IwAR1UVMbycV1IJkjEAhxvvJ
NqQJ_ag_jg8Ti7NJXmGsMHa-
DgGbVNOUJtY8E 

religia Katarzyna Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.com

Proszę o zrobienie ćwiczeń do tematu nr 
38 i przesłanie na podany adres.

jęz. ang Agnieszka Grzyb Wykonaj zadanie 1i 2 str. 86/podręcznik,
(link audio obok), patrząc na zadania 
słuchaj i powtarzaj; przepisz wyrazy z obu 
zadań (15 wyrazów) do zeszytu i 
przetłumacz - słowniczek str. 139 
kolumna pierwsza, podręcznik. 

https://vipclub.egis.com.
pl/pl/szkolapodstawowa/flash/fl
ash_klasa_4_student_s_book_
audio_files

jęz. ang Agnieszka Grzyb lekcja Zoom śr.06.05 godz.11:30, 
powtórzenie przed kartkówką, 
zaproszenie wyślę przez dziennik

jęz. ang Agnieszka Grzyb Zarejestruj się na Quizizz (imię, dwie 
pierwsze litery nazwiska i klasa, np.Marek 
Ko klasa 4a),będziesz miał/a do 
wykonania quiz-kartkówkę - The Present 
Simple Tense. Użyj kodu, który podam 
przez dziennik w środę po południu . Quiz 
możesz wykonać tylko raz! Quiz będzie 
ważny trzy dni.
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plastyka M. Korowajczuk-
Ozga  plastyka363@gmail.
com

T: Sztuka antyczna
Podręcznik str.50
Poszukaj dodatkowych  informacji o 
sztuce Grecji i Rzymu.
Techniki malarskie: mozaika, fresk, 
malarstwo wazowe.
Ćwiczenie plastyczne str.50
Z papieru kolorowego (czerwonego i 
czarnego) wykonaj i ozdób wazę zgodną 
z zasadami tworzenia waz w starożytnej 
Grecji.
 Więcej informacji, kształt waz obok:                 
•format A4, 
•technika - papier kolorowy w kolorze 
czerwonym i czarnym, 
•ozdobienie wazy - geometryczne 
ornamenty - pisaki
•całość po wykonaniu naklejona 
centralnie na białą kartkę A4. 
•praca czysta, estetyczna 

http://www.moja-grecja.
pl/kultura/ceramika

innowacje akrobatyczne 
dziewcząt Agnieszka 
Sławińska 
aslawinska363@gmail.com

Temat: Zachęcamy innych do aktywności 
fizycznej. Zadanie: Przeczytaj informacje 
zamieszczone w linku obok, podejmij 
zaproponowaną aktywność fizyczną, 
zachęć innych do aktywnego wypoczynku 
w wybranym przez Ciebie miejscu. 

https://drive.google.
com/file/d/1KhYLK2C2nfsoiHKj
7IeprUp0-wtSpBVz/view?
usp=sharing

Karta KRÓLOWEJ AKTYWNOŚCI 
FIZYCZNEJ

https://drive.google.
com/open?
id=19rM9Vm9U5sTyL8EBq
2XK1oXKlODO72QV

W-F dziewcząt A.
Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmai
l.com

Ćwiczenia z nietypowym przyborem. 
Ćwicz według poleceń instruktora z filmu. 
Jeśli będziesz miał problem ze 
zdobyciem"papieru" użyj innego 
bezpiecznego przyboru wedlug własnego 
pomysłu. Wymyśl kilkanaście ćwiczeń ale 
pamiętaj o bezpieczeństwie. Pochwal się 
wykonaniem zadania w formie zdjęć na 
adres e-mail nauczyciela. 

https://www.youtube.
com/watch?v=g0cPDe6X_ik
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W-f chłopców plus 
innowacja Marcin Pyzara 
muksbemowo@o2.pl

1.Jak zawsze zachęcam do wspołnego 
poruszania się ze mną we wtorki i 
czwartki o godz 15:00 na facebooku 
MUKS G-81 Bemowo 2. Obejrzyj film na 
temat diety młodego sportowca i 
przygotuj jedniodniowy zdrowy jadłospis. 
Pracę przyślij do mnie na e-mail.

https://www.youtube.com/watch?
v=4ogl1B-4QTM
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