
dla klasy 4a wychowawczyni: 

Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i 
rozszerzające

metody pracy, formy 
realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki

imię i nazwisko 
nauczyciela

kontakt z 
nauczycielem

przyroda 

Przeczytaj materiał z podręcznika od str. 
114 do str. 134 . Wykonaj plakat w 
dowolnej technice lub wymyśl i napisz 5 
haseł na temat zdrowego trybu zycia

Przypominam o wykonaniu 
plakatu na "Dzień Mózgu"

plakaty lub hasła przynieś po 
powrocie do szkoły Ewa Olkowska

przez dziennik 
elektroniczny

muzyka

Przeczytać z podręcznika rozdział 19 
"Instrumenty perkusyjne". Obejrzeć filmiki  
z serii "Orkiestrownik" podane w linkach. 
Zapisać w zeszycie przykłady instrumentów 
perkusyjnych melodycznych i 
niemelodycznych. 

Wymyślić swój własny 
instrument perkusyjny, 

skonstruować go z dostępnych w 
domu przyborów lub narysować 

go, nadać mu nazwę i krótko 
opisać sposób gry. Rysunek lub 
zdjęcie, wraz z opisem, przesłać 

mailem lub po prostu wstawić do 
prezentacji, którą udostępniam 

tutaj obok. nasze wymyślone instrumenty Karolina Szurek
muzyka.sp363@gmail.

com
https://www.youtube.com/watch?
v=isF1KSklmuU
https://www.youtube.com/watch?
v=kqlcOlbfPzE
https://www.youtube.com/watch?
v=R8_GAMDePkI&list=PL-
vEE7TX3aIfVkyJz3kteA_JgDOBt5O2l
&index=17

Histroia Przeczytać z podręcznka rozdziały: Astronom, który poruszył ziemię oraz Jan Zamoyski - wódz i mąż stanu oraz wykonać ćwiczenia strony: 44-49

przypominam o prezentacjach 
zadanych wcześniej (w zakładce 

prace domowe w dzienniku) 

praca z podręcznikiem i 
ćwiczeniam, które zostaną 

sprawdzone po powrocie do 
szkoły Renata Krakowska

kontakt przez dziennik 
elektroniczny

matematyka

17.03- Wykonaj zadanie z podręcznika str 
153 zadanie 3,4 w zeszycie
18.03-Wykonaj zadanie 1,2 str 153 z 
podręcznika w zeszycie, 19.03- Wykonaj z 
podręcznika:
zadanie 5,7 str 153 w zeszycie , 20.03-   
Wykonaj zadanie z podręcznika str 153 
zadanie 8,9 w zeszycie. Jesli masz problem 
napisz do mnie                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dla chętnych: 17.03- 
matematyczne zoo-https://www.

matzoo.pl/klasa4- działania na 
liczbch tabliczka mnożenia w 

zakresie 200- prześlij zdjęcie ile 
anansów zebrałaś/eś, 18.03- 

matemayczne zoo klasa 4- 
kolejność wykonywania działań-

odejmnowanie i mnożenie. 
prześlij zdjęcie ile anansów 

zebrałaś/eś,  19.03- dla chętnych  
zeszyt ćwiczeń str 95, zadanie 

10- zrób zdjęcie i prześlij 20 
marca

praca z podręcznikiem i 
ćwiczeniam, które zostaną 

sprawdzone po powrocie do 
szkoły, matematyczne zoo- 

strona internetowa, kanał na 
YouTube pistacja matematyka: 

Pole kwadratu i prostokąta 
wprowadzenie, Pole i obwód 

kwadratu i prostokąta  obliczenia 
praktyczne, Obwód prostokąta i 
kwadratu obliczenia praktyczne, 

Jednostki pola wprowadzenie Katarzyna Kończak

dziennik elektroniczny, 
konczakatarzyna@gmail

.com

https://docs.google.com/presentation/d/13tIo2F0w-yzxHs1n0BHZLzVocxhIy-lRZyOq7eKbWTw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=isF1KSklmuU
https://www.youtube.com/watch?v=isF1KSklmuU
https://www.youtube.com/watch?v=kqlcOlbfPzE
https://www.youtube.com/watch?v=kqlcOlbfPzE
https://www.youtube.com/watch?v=R8_GAMDePkI&list=PL-vEE7TX3aIfVkyJz3kteA_JgDOBt5O2l&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=R8_GAMDePkI&list=PL-vEE7TX3aIfVkyJz3kteA_JgDOBt5O2l&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=R8_GAMDePkI&list=PL-vEE7TX3aIfVkyJz3kteA_JgDOBt5O2l&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=R8_GAMDePkI&list=PL-vEE7TX3aIfVkyJz3kteA_JgDOBt5O2l&index=17
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Przeczytać z podręcznka rozdziały:pisownia 
wyrazów z h, pisowania wyrazów ch.
Wykonać w zeszycie ćwiczeń ć1,2,3,6,8 str.
81-84.ćw 2,3,4,5,6,8 str.85- 88 ćw.1,3,5,9 
str.89-93.

ćw.7,9 str.81-84, ćw.9. str.85- 
89 ćw.6,7,8,10 str.89-93praca z podręcznikiem i ćwiczeniam, które zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły Edyta Suska dziennik elektroniczny, 

plastyka

Przeczytaj z podręcznika "Do dzieła!" 
rozdział pt. "Techniki rysunkowe". Zrób 
notatkę w zeszycie. Wykonaj "Magiczne 
drzewo" wg instrukcji ze str. 38, ale możesz 
to zrobić w innej technice rysunkowej.

Wykonaj rysunek, format A-4 w 
dowolnej technice rysunkowej - 

"Widok z okna" M. Korowajczuk-Ozga

język angielski

Opisz swój typowy dzień, codzienne, 
rutynowe czynności, które wykonujesz wraz 
z godziną.Twój opis powinien składać się z 
około 10-12 zdań. Użyj słownictwa ze str 
64-65 w podręczniku. Możesz korzystać ze 
słownika, np. Diki.pl. Pracę wykonaj na 
dodatkowej kartce.

opisy zaprezentujecie na forum 
klasy po powrocie do szkoły Agnieszka Grzyb

ag.ang.sp363@gmail.
com

w-f 

W terminie 16-25 marca poświęć codziennie 
minimum kilkanaście minut na poranne ćwiczenia 
fizyczne. Jeśli nie możesz ich zrobić rano to każda 
pora dnia też będzie dobra. Ćwiczenia te pomogą 
Ci nieco wzmocnić swoją siłę, wytrzymałość oraz 
gibkość. Przykładowy zestaw ćwiczeń z 
instruktorem znajdziesz pod linkiem obok. 
Zadania ruchowe wykonuj dokładnie z 
zachowaniem prawidłowej techniki ruchu tak jak 
prowadzący instruktor. Możesz także 
samodzielnie opracować sobie zestaw ćwiczeń i 
wykonywać je wg własnego tempa i liczby 
powtórzeń. Zanotuj sobie ćwiczenia i liczbę 
powtórzeń. Każdego dnia możesz zwiększać ich 
ilość a dzięki temu zobaczysz w jak szybkim 
tempie organizm adaptuje się do większych 
obciążeń treningowych.

https://www.youtube.
com/watch?v=NOp-2KeuqN8 Arkadiusz Madyniak uksg81@wp.pl

religia

Przeczytaj tematy z podręcznika - 42. 
Wieczernik- ofiara z samego siebie oraz 43. 
Ogród Oliwny- najtrudniejsza modlitwa oraz 
zrób ćwiczenia do tych tematów w zeszycie 
ćwiczeń

zapraszam do quizu o Wielkim 
Poście

https://kahoot.
it/challenge/0209714?challenge-
id=0354034e-6ee2-4aa9-a824-

56a732032e4d_1584289149357 Katarzyna Kołodziejczuk
katechezasp363@gmail.
com

technika
przygotowujemy się do egzaminu na Kartę 
rowerową https://brd.edu.pl/ dziennik elektroniczny Agnieszka Szałaj

informatyka

Proszę o prezentację w dowolnym 
dostępnym programie komputerowym, np.  
Microsoft PowerPoint dotyczącą origami

do prezentacji proponuję 
dołączyć zdjęcia swoich figurek z 

origami
adres email: 

aszalaj@wp.pl Agnieszka Szałaj

https://www.youtube.com/watch?v=NOp-2KeuqN8
https://www.youtube.com/watch?v=NOp-2KeuqN8
https://kahoot.it/challenge/0209714?challenge-id=0354034e-6ee2-4aa9-a824-56a732032e4d_1584289149357
https://kahoot.it/challenge/0209714?challenge-id=0354034e-6ee2-4aa9-a824-56a732032e4d_1584289149357
https://kahoot.it/challenge/0209714?challenge-id=0354034e-6ee2-4aa9-a824-56a732032e4d_1584289149357
https://kahoot.it/challenge/0209714?challenge-id=0354034e-6ee2-4aa9-a824-56a732032e4d_1584289149357
https://brd.edu.pl/
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informatyka Zapraszamy na przyjęcie

uczniowie przygotowują 
zaproszenie w Wordzie na 
uroczystość urodzin. Ozdabiają 
tekst obrazkami. eb.bialek@gmail.com Elzbieta Białek

innowacje akrobatyka

Wykonaj 3 medale olimpijskie o średnicy 20 
cm i odpowiednim kolorze złota, srebra lub 
brązu z sylwetką sportowca Letnich Igrzysk 
Olimpijskich. Na medalu umieść: miejsce i 
rok zdobycia trofeum, sylwetkę sportowca 
oraz dyscyplinę w której zdobył w/w medal. 
Rok Igrzysk z którego możesz dokonać 
wyboru sportowca otrzymasz przez dziennik 
elektroniczny.

Praca wykonana dowolna 
techniką. Ozdabiaja pracę 

zdjęciem. Agnieszka Sławińska dziennik elektroniczny

język  niemiecki

Na podstawie schematu znajdującego się w 
podręczniku na stronie 23 narysuj drzewo 
genealogiczne własnej rodziny Praca do wykonania w zeszycie

Katarzyna Gawlicka-
Lucima dziennik elektroniczny


