
 dla klasy 4a wychowawczyni: Agnieszka Szałaj

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

Lekcje on line: dzień, 
godzina, aplikacja, 
informacja o linku 

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Tydzień 9 11.05-15.05

jęz. ang. A. Grzyb
14.05, czw. godz.12.00 
Zoom

jęz. ang. A. Grzyb

Street Food Around the World str. 90, 
podręcznik,posłuchaj nagrania (link audio 
obok), przepisz do zeszytu słówka z 
ramki wraz z tłumaczeniem

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

jęz. ang. A. Grzyb

wykonaj zadania 1 i 2 str. 90, podręcznik. 
Nie przesyłaj zadań, sprawdzimy na lekcji 
Zoom w przyszłym tygodniu

koło przyrodnicze Ewa 
Olkowska

Doświadczenie na ten tydzień.  Pochwal 
sie przesyłając zdjęcia.

https://ekodziecko.
com/rozkwitajaca-lilia-wodna

przyroda Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.com

Zaloguj się na epodręczniki. 
Zapoznaj się z materiałem z 
krajobrazu. Nie odsyłaj nic, ja będę 
widziała na platformie. Przygotuj sie 
do testu.

Wychowanie do życia w 
rodzinie Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.com Rozwiąż krzyżówkę

https://drive.google.com/open?
id=13p8ixQipV30nEGUnE88zy
yzwB4cp1MNA

niemiecki, K.Gawlicka,
kasia7363@gmail.com

W tym tygodniu sprawdzam Wasze 
umiejętności z rozdziału 2.W tym 
celu zarejestruj się z pomocą rodzica 
na quizizz.com a potem zaloguj 
wpisując własne imię i nazwisko 
oraz klasę.Wpisz podany KOD 
642984, żeby móc wykonać 
zadania .Na każde pytanie masz 45 
sek-to dużo:), bo pytania są 
króciutkie.To zadanie musisz 
wykonać do 18.05(poniedziałek) do 
godz.20.00, potem gra jest 
nieaktywna.W razie problemów-pisz 
na czacie w Teams:).W kolejnym 
tygodniu(18.05-22.05) mamy lekcję 
online na Teams.

quizizz.com
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jęz.polski Edyta Suska 
polski.207sp363@gmail.
com

wtorek
przygotuj podręcznik do nauki literatury i 
zeszyt

https://learningapps.
org/view2499810

wtorek 
Zoom godz.10.00
szczegóły  podam w 
mailu do rodziców

jęz.polski Edyta Suska 
polski.207sp363@gmail.
com

środa
przygotuj podręcznik do nauki literatury i 
zeszyt

środa Zoom godz.10.00 wykonaj telefonem zdjęcie 
zachodu słońca, opisz to 
zjawisko, używając znanych Ci 
środków poetyckiech. Termin 
wykonania pracy18.05.

język polski Edyta Suska 
polski.207sp363@gmail.
com

czwartek
przygotuj podręcznik do nauki gramatyki

 czwartek Zoom godz.
10.00

historia Renata Krakowska 
historia.krakowska@gmail.
com

1. obejrzyj film o Marii 
Skłodowskiej-Curie, 2 wykonaj 
cwiczenia s.61-61, 3. prześlij 
odpowiedzi tylko s.62 do 18 maja

https://www.cda.
pl/video/2677266c0

Możesz wykonać plakat o Marii 
Skłodowskiej-Curie i przesłać 
mi do 18 maja

zajęcia z wychowawcą,
informatyka Agnieszka 
Szałaj aszalaj@wp.pl

proszę pracę skopiowaćdo swojego 
folderu w Teams do kanału zajęcia z 
wychowawcą 

https://sp363-my.sharepoint.
com/personal/aszalaj1_sp363_
onmicrosoft_com/_layouts/15/D
oc.aspx?
OR=teams&action=edit&source
doc={8241579B-8B70-41E2-
9652-72744742E73F}

Spotkanie, cyklicznie 
środa 10.30. MS Teams

technika Agnieszka Szałaj 
aszalaj@wp.pl

podręcznik strona 52-57, proszę wykonać 
w zeszycie wszystkie (6ćwiczeń) i 
umieścić zdjęcie w swoim folderze w 
Teams w kanale technika. Termin 
oddania prac 22.05.2020

matematyka Katarzyna 
Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

poniedziałek lekcja online Spotkanie cykliczne 
poniedziałek godzina 
9.30 Zoom, link 
przesyłam przez 
dziennik

matematyka  Katarzyna 
konczak 
konczakatarzyna@gmail.
com

wtorek Temat: Ułamki zwykłe. Zrób 
zadania z podręcznika 1,2/195, 3,4,5,6
/196. Prześlij do środy

matematyka Katarzyna 
Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

środa Temat: Porównywanie ułamków o 
tych samych manownikach. Obejrzyj film, 
link znajduje się obok. Natępnie przepisz 
zapamietaj, zrób zadania zadania  z 
zeszytu ćwiczeń zadanie 2a,b, zadanie 
3b, zadanie 4b / strona 17. Sprawdzimy w 
czwartek na lekcji online

https://www.youtube.com/watch?
v=xGhhTqX7COE
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matematyka Katarzyna 
Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

czwartekTemat: Porównywanie ułamków 
o tych samych licznikach . Obejrzyj film, 
link znajduje się obok. Po lekcji zrób 
zadania z zeszytu ćwiczeń zadanie 1, 2c,
d, zadanie 3a, zadanie 4a/strona 17. 
Prześlij rozwiązania do piatku.

https://www.youtube.com/watch?
v=cXH77pNdhx4

spotkanie cykliczne o 
godzinie 13.15 Zoom 
link przesyłam przez 
dziennik

matematyka  Katarzyna 
konczak 
konczakatarzyna@gmail.
com

piątek Tenat: Porównywanie ułamków - 
ćwiczenia . Zrób zadania z podręcznika 1-
5/ 200.Będziemy je sprawdzać w 
poniedziałek na lekcji online o godzinie 
9.15

plastyka M. 
Korowajczuk-Ozga  
plastyka363@gmail.com 
/ Teams

T: Techniki mieszane
Przeczytaj rozdział str. 52-57
Napisz notatkę w zeszycie, 
wyjaśniając 3 techniki mieszane.
Eksperymentuj z różnymi 
technikami.
Zrób ćwiczenie plastyczne ze str. 52
Zdjęcie notatki oraz wykonanego 
ćwiczenia umieść w swoim pliku 
Teams

język polski Edyta Suska 
polski.207sp363@gmail.
com

 piątek
w zeszycie ćwiczeń , temat:  O 
synonimach wykonaj ćwiczenia 1,2,3,
nie wysyłaj zdjęć wykonanych prac

https://learningapps.
org/view1521947

religia K.Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat nr 58:Wadowice – tu wszystko się 
zaczęło.
Nic nie musisz wysyłać :) chyba że ktoś 
ma zaległe prace

https://view.genial.
ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/
presentation-jan-pawel-ii-kli?
fbclid=IwAR0PYC2lo516WHPZ
wOp12fzAk7GyDskGsKjqnm80
BM7E6syGjQugTrtt02g 

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
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muzyka, Karolina Szurek, 
muzyka.sp363@gmail.com, 
lub kontakt przez Teams 
(lub Vulcan)

Temat: Jesteśmy dziećmi Ziemi. Do 
przeczytania str 128-129. Przeczytaj tekst 
piosenki, następnie zaśpiewaj ją razem z 
nagraniem. Zwróć uwagę na nowe 
wartości rytmiczne - szesnastki. 

https://www.youtube.
com/watch?v=wecXkH7wM8k

Tylko dla chętnych: nagraj jak 
śpiewasz piosenkę "Jesteśmy 
dziećmi Ziemi" (nakładając głos 
na nagranie) i udostępnij 
nagranie w Teams. Zamiast 
filmować siebie w czasie 
śpiewania sfilmuj rysunek 
Ziemi, lub piękny widok za 
oknem.

Obok podaję link do karty pracy 
utrwalającej znajomość wartości 
rytmicznych. Wypełnione karty pracy 
proszę umieścić w Teamsach w swoim 
folderze i w Teamsach wysłać mi o tym 
wiadomość (można też nadal wysyłać 
mailem)

https://drive.google.com/open?
id=1gHQnXTX3pOjCw0JD0eh
O4xYhG5TbdIaA

WF dziewczęta, A.
Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmai
l.com 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe 
z przyrządem nietypowym.
Zadanie: Zapoznaj się z zestawem 
ćwiczeń z przyrządem nietypowym 
(krzesłem :)).
Dla chętnych na ocenę - wykonaj 
zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych 
używając do tego ogólnodostępnego 
"przyrządu" jakim w domu jest 
krzesło. Ćwiczenia wykonuj w 
odpowiedniej ilości powtórzeń, w 
zależności od indywidualnej 
kondycji.
Ćwicz bezpiecznie pod okiem osoby 
dorosłej. Kilka zdjęć lub filmik z 
wykonania zadania wyślij na adres 
e-mail nauczyciela.

https://www.youtube.
com/watch?
v=DP5Gib9SXo8#action=share
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W-f chłopców Marcin 
Pyzara 
muksbemowo@o2.pl

1.Jak w każdym tygodniu zapraszam 
do uczestnictwa ze mną w zajęciach 
online na stronie facebook Muks G-
81 Bemowo przypominam, że nie są 
to zajęcia stricte piłkarskie a 
ogólnorozwojowe jedynie z 
akcentami piłkarskimi, a więc są to 
zajęcia dla wszystkich. Na żywo 
transmisja odbywa się w każdy 
wtorek i czwartek o godz. 15:00 ale 
możliwość odtworzenia filmu 
możliwa jest w każdym momencie 
po jej zakończeniu.

W-f chłopców Marcin 
Pyzara+innowacje 
muksbemowo@o2.pl

W tym tygodniu ponadto zajmiemy 
się pomiarem tętna w stanie 
spoczynku i po wysiłku. Jak 
zmierzyć tętno spoczynkowe 
zobaczysz na załączonym filmiku. 
Twoim zadaniem jest najpierw 
zmierzyć tętno spoczynkowe, a 
następnie wykonać 20 pompek, 20 
przysiadów i 20 brzuszków i 
ponownie zmierzyć tętno. 
Zaobserwuj jak zareaguje twoje 
tętno i sprawdź po jakim czasie 
wróci do początkowej wartości. W 
miarę możliwości prześlij do mnie 
wynik pomiaru tętna 
spoczynkowego, wysiłkowego oraz 
czas powrotu do tętna 
początkowego.

https://www.youtube.
com/watch?v=Y8cd9ShYK5k

https://www.youtube.com/watch?v=Y8cd9ShYK5k
https://www.youtube.com/watch?v=Y8cd9ShYK5k

