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język niemiecki karta pracy https://drive.google.
com/file/d/1fpZqfd0RCmnYmiam

zf50lW7GJYjZuD9P/view?
usp=sharing

Katarzyna Gawlicka-
Lucima

dziennik elektroniczny 
lub kasia7363@gmail.

com 

wychowanie fizyczne - 
chłopcy

1. wspólnie z rodzicami lub sam pobaw się 
w sportową ruletkę przez 15 minut dziennie
( wykonaj conajmniej 5 wylosowanych 
ćwiczeń)2. Naucz się zwodu piłkarskiego ze 
strony naszego klubu muksg81.futbolowo.pl 
(filmik nr.2)

https://wordwall.
net/pl/resource/893767/wychow
anie-fizyczne/wf-online-w-domu-

%c4%87wiczenia

Marcin Pyzara vulcan lub 
muksbemowo@o2.pl

plastyka Ten tydzień to czas (bo notatka już jest 
zrobiona) na dokończenie prac "Magiczne 
drzewo" i wykonanie pracy w dowolnej 
technice rysunkowej: "Widok z okna" i 
przesłanie zdjęcia  lub skanu tych prac na 
podany adres.

Pomoc przy rysowaniu drzewa:          
Zobacz dodatkowo ten filmik i 

ćwicz rysunek: 

https://www.youtube.
com/watch?v=GbCoCy0eH8U

plastyka363@gmail.com 
lub dziennik 
elektroniczny

Małgorzata 
Korowajczuk-Ozga

https://www.youtube.
com/watch?v=1h7GQc-YzGI
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w-f dziewczęta Uczymy się prawidłowego przysiadu w 
przerwach przy pracy z komputerem. 
Spróbuj zrobić kilka przysiadów, następnie 
obejrzyj film dotyczący prawidłowej techniki 
wykonania i spróbuj określić błędy, które 
popełniłaś. Możesz spytać kogoś z 
domowników, aby ocenił twoją sylwetkę w 
trakcie ćwiczenia lub najlepiej nagrał film, 
który potem obejrzysz i samodzielnie 
zobaczysz swoją technikę ruchu. Wykonuj 
prawidłowo technicznie przysiady w seriach 
po 20-40 powtórzeń kilka razy dziennie w 
trakcie przerw w nauce i przy otwartym 
oknie jeśli to możliwe. Pozwoli Ci to się 
dotlenić i wpłynie pozytywnie na 
przyjmowanie kolejnej dawki wiedzy przed 
komputerem. Techniczne wykonanie 
przysiadu jest bardzo ważne i przyda się w 
następnym tygodniu do określenia Twojej 
wydolności fizycznej specjalnym testem 
wydolnościowym. Jeśli z jakiegoś powodu 
nie uda Ci się obejrzeć filmu dotyczącego 
prawidłowego wykonania ćwiczenia, 
zastosuj się do następujących wytycznych. 
1. Ustaw stopy na szerokość barków 
równolegle lub palce stóp lekko na 
zewnątrz. 2. Nabierz powietrza napnij 
mięśnie brzucha oraz pośladków. 3. Zacznij 
przysiad w taki sposób aby biodra "poszły 
do tyłu" tak jakbyś siadała na krzesło. 4. 
Konroluj plecy aby się nie zaokrąglały. 5. 
Kolano nie powinno przesuwać się zbyt 
mocno do przodu ani odchylać do środka 
lub na zewnątrz. 6. Kontunuuj przysiad 
trzymając korpus pionowo (nie robimy 
skłonu i opadu tułowia). 7. Nie odrywaj stóp 
od ziemi. 8. Zejdź przysiadem na tyle nisko 
jak możesz pamiętając, żeby plecy się nie 
zaokrąglały.

Zrób zdjęcie jak ćwiczysz i 
prześlij na adres e-mail: 

wfmadyniaksp363@gmail.com

https://www.youtube.
com/watch?v=gC2JDbEuwOI

Arkadiusz Madyniak wfmadyniaksp363@gma
il.com

https://www.youtube.com/watch?v=gC2JDbEuwOI
https://www.youtube.com/watch?v=gC2JDbEuwOI
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innowacje akrobatyczne 
dziewczęta

Utrwal układ gimnastyczny na równoważni 
ćwiczony podczas ostatnich zajęć. Wykonaj 
go na podłodze z wyznaczoną linią długości 
4 m i szerokości max. 10 cm. Wzbogać 
ćwiczony układ własnym elementem 
równoważnym. Do ćwiczenia układu możez 
wykożystać ktawężnik lub ławkę przy 
miejscun zamieszkania. Pamiętaj o krótkiej 
rozgrzewce poprzedzającej ćwiczenia. 
Nakręć wyćwiczony układ i prześlij na 
podany adres. Swoją aktywnośc 
udokumentuj w karcie KRÓLOWEJ 
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ. Kolejnośc 
ćwiczeń w układzie otrzymasz w VULCANIE.

 Karta Królowej Aktywności 
Fizycznej https://drive.google.

com/open?
id=19rM9Vm9U5sTyL8EBq2XK1o

XKlODO72QV

Agnieszka Sławińska aslawinska363@gmail.
com, vulcan

język polski - wtorek epodrecznikipl lekcja"Bez sensu cienia nie 
ma wypowiedzenia" wykonaj ćw.1,2,10,12.

nauczyciel wysyła e-lekcje na 
maila ucznia, ma bezposredni 

dostęp do ćw. wykonanych przez 
ucznia

Edyta Suska dziennik elektroniczny

jez.polski -środa epodrecznikipl lekcja"Podmiot i orzeczenie" 
wykonaj ćw.1,2,3,5.

nauczyciel wysyła e-lekcje na 
maila ucznia, ma bezposredni 

dostęp do ćw. wykonanych przez 
ucznia

epodrecznikipl

jęz.polski -czwartek epodrecznikipl lekcja"Zwiazek związkowi 
nierówny", wykonaj ćw.2,3,5

nauczyciel wysyła e-lekcje na 
maila ucznia, ma bezposredni 

dostęp do ćw. wykonanych przez 
ucznia

jęz.polski- piątek epodrecznikipl -"Związek zwiazkowi...' w 
ykonaj ćw.6 w zeszycie

zdjecie wykonanej przy 
proszę wysłac na adres:
polski.207sp363@gmail.

com do 30.03
jez.polski czytamy "Tajemniczy ogród" oraz 

dowolnie wybrane lektury i 
uzupełniamy zeszyt lektur

przyroda Pracuj dalej nad zadaniami, które miałeś do 
wykonania. Jeśli jesteś gotowy z hasłami 
lub plakatem ( zrób screen) prześlij na mail

Ewa Olkowska biologiasp363@gamil.
com

przyroda karta pracy https://drive.google.com/open?id=1XmOIvJx5nq6H-9i-GW1b4E3rBRPGNxug
przyroda https://learningapps.org/1295063

https://drive.google.com/open?id=1XmOIvJx5nq6H-9i-GW1b4E3rBRPGNxug
https://learningapps.org/1295063
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przyroda Wykonaj zadanie - rośliny trujące w naszym 
otoczeniu ( zrób screen)     https:
//learningapps.org/1295063        Przeczytaj 
teamt - Jak sobie radzić w niebezpiecznych 
sytuacjach? i wykonaj kartę pracy.    nowy 
link do kart pracy    https://drive.google.
com/open?id=1XmOIvJx5nq6H-9i-
GW1b4E3rBRPGNxug      Wykonane   
zadania prześlij na mail 

W ramach relaksu wykonaj 
ciasteczka kruche dwukolorowe - 

przepis link    https://drive.
google.com/open?

id=1Cnvl_yRmFUbiNlIJSwV_oDIj
Caz_5z8E 

rośliny trujące     https:
//learningapps.org/1295063      
karta pracy https://drive.google.
com/open?id=1XmOIvJx5nq6H-

9i-GW1b4E3rBRPGNxug 

Ewa Olkowska biologiasp363@gamil.
com

matematyka- wtorek 24.03  Temat:Koło i okrąg Obejrzyj  film  Zrób 
notatkę
Prześlij do mnie do 25.03.2020 do  godziny 
10 25.03

https://www.matzoo.pl/klasa4/60: 
zbierz minimum 5 ananasów. 
Działania pisemne poziom A

kanał na youtubie pistacja 
matematyka, platforma 

matematyczne zoo

Katarzyna Kończak konczakatarzyna@gmail
.com

matematyka- wtorek 24.03 https://www.youtube.com/watch?v=Z7blY8CZW-8

historia 1. Obejrzyj film Gwiazda Kopernika https:
//www.cda.pl/video/4582832fe 2. Prześlij 
wykonaną przez siebie prezentację

Proszę przesłać na moją pocztę 
prezentacje o znanych 

postaciach: Iga i Stella o 
Mikołaju Koperniku, Maja o Janie 

Zamoyskim, Marta i Hania o 
Janie Kochanowskim (oczywiście 

prace ze względu na sytuację 
moga zostać wykonane 

oddzielnie) Pozostałe osoby z 
klasy wybierają sobie jedną 

spośród podanych: Stanisław 
August Poniatowski, Tadeusz 

Kościuszko, Napoleon Bonaparte, 
Maria Skłodowska-Curie. 

Prezentacje mają mieć 
maksymalnie 12 slajdów. Proszę 
wybrać najciekawsze informacje 

(są również w waszym 
podręczniku) np. gdzie i kiedy się 

urodził (nie przepisywać całego 
życiorysu), z jakim miejscem był 
związany, czego dokonała dana 

postać. Proszę zadbać o szatę 
graficzną (zdjęcia mile widziane), 

może jakiś quiz na koniec dla 
oglądających?. Prezentacje 

proszę przesłać na pocztę do 
poniedziałku 30 marca. proszę 

pamiętać o dokładnym 
podpisaniu się i podaniu klasy.

Rwnata Krakowska dziennik elektroniczny 
historia.

krakowska@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=Z7blY8CZW-8
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religia https://view.genial.
ly/5e77b1da6d276f0db7764d3f/interactive-
image-dziedziniec-pilata 

podręcznik i ćwiczenia temat 44 Katarzyna Kołodziejczuk katechezasp363@gmail.
com

matematyka - środa 25.03 Temat:Rysowanie okręgów. Obejrzyj film. Z  
podręcznika str 151 zrób zadania 1,2,3,4  
Prześlij do mnie do 26.03.2020 do  godziny 
10
 

https://www.matzoo.
pl/klasa4/dodawanie-pisemne-
poziom-b  Zbierz minimum 5 
ananasów odeslij do mnie zdjęcie z 
wykonanej pracy

kanał na youtubie pistacja 
matematyka, platforma 

matematyczne zoo

Katarzyna Kończak konczakatarzyna@gmail
.com

matematyka - środa 25.03 https://www.youtube.com/watch?v=ZJjOzx8wn1Q

matematyka - czwartek 26.03 Temat:Rysowanie okręgów i kół . Wykonaj 
kartę pracy "Kwiatki na okrągło".Prześlij do 
mnie do dnia 27.03.2020 do godziny 10

https://www.matzoo.
pl/klasa4/dodawanie-pisemne-

poziom-d zbierz minimum 5 
ananasów odeslij do mnie zdjęcie 

z wykonanej pracy

https://drive.google.com/open?
id=1RU7_Fa2dAjKSeXxPijA6zcFG

_ADSFduK

Katarzyna Kończak konczakatarzyna@gmail
.com

matematyka- piątek 27.03 Temat : Zbieranie danych. Obejrzyj film
Podręcznik zadanie 2,3,4 strona 168. 
Prześlij zdjęcie wykonanej pracy do 31 
marca 2020 do godziny 10.00

kanał na youtubie, platforma 
matzoo 

Katarzyna Kończak konczakatarzyna@gmail
.com

matematyka - piątek 27.03 https://www.youtube.com/watch?v=msyy-WTr7Fc

język angielski - wt 24.03 Narysyj na kartce A4 obrazek swojego 
pokoju.Narysuj meble,urządzenia, większe 
przedmioty i podpisz je. Możesz skorzystać 
z Picture Dictionary na str. 123 podręcznika 
oraz słownika online Diki.pl  

Wyślij zdjęcie swojegorysunku 
lub przynieś go  do szkoły jak 

tylko zaczniemy regularne lekcje

Agnieszka Grzyb dziennik elektroniczny 
lub ag.ang.

sp363@gmail.com

język angielski - śr 25.03 Zapisz w zeszycie nazwy zawodów wraz z 
polskim tłumaczeniem z zad 1 str 70 
podręcznik, następnie zrób zad 2 (wg 
przykłądu na niebiesko) czyli ktojest kim? 
Potem wykonaj zadanie 4 str 70 i napisz 
zdania wg przykładu (7 zdań, dopasowując 
zawód do miejsca pracy). 

zadania w zeszycie zostaną 
sprawdzone zaraz po powrocie 

do szkoły

Agnieszka Grzyb ag.ang.sp363@gmail.
com

muzyka Sprawdź czy utrwaliłeś/łaś wiadomości o 
instrumentach perkusyjnych. Zagraj w grę z 
rozpoznawaniem dźwięków

można wykonac zadanie z 
zeszłego tygodnia, link poniżej

https://learningapps.org/1092118

https://view.genial.ly/5e77b1da6d276f0db7764d3f/interactive-image-dziedziniec-pilata
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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

język angielski - czw 26.03 Przesyłam linki do filmików edukacyjnych, 
obejrzyj je, powtarzaj słówka za lektorem. 
https://www.youtube.com/watch?
v=tQ03ENVgRfg   https://www.youtube.
com/watch?v=G5UHA2sf-IE oraz gra 
edukacyjna https://learningapps.
org/1580140  Wybierz i zapisz w zeszycie 8 
nowych zwodów z filmików.

po powrocie do szkoły ustalimy 
termin sprawdzenia na ocenę 

nazw zawodów

Agnieszka Grzyb

https://docs.google.com/presentation/d/13tIo2F0w-yzxHs1n0BHZLzVocxhIy-lRZyOq7eKbWTw/edit?usp=sharing

