wychowawczyni: Monika Cieśla

dla klasy 4b

Tydzień 7 - 27.04-30.04.2020

Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

linki do zadań
podstawowych

muzyka, Karolina Szurek,
muzyka.sp363@gmail.com

Temat: Majowe święta Polaków. Warsztat
muzyczny. Do przecztania: strony 103-109.
Główne zadanie na ten tydzień to poznanie roli
kropki przy nucie w zapisie rytmicznym (przykłady
i wyjaśnienia są na str. 107 i 103, proszę
zapoznać sie z nimi ale nie będę robić
sprawdzianu z tej wiedzy).

Dla chętnych: zadanie
"Posłuchajmy" ze str. 109.
Ponadto: na spacerze lub przez
okno zobaczyć trzmiela i przez
chwile obserwować jego sposób
latania i słuchać głośnego
buczenia.

https://www.youtube.com/watch?
Nadal czekam na nagrania wybranej melodii na
flecie lub dzwonkach (lub innym instrumencie jeśli v=23SrSamya9o
ktoś umie). Linki do samouczków podaję obok.

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

Do wyboru "Poranek Griega" (str. 108), "Wiosna" https://www.youtube.com/watch?
v=B3iiXja8zbQ
Vivaldiego, można też nauczyć się łatwijszej
melodii "Siała baba mak" (str. 53) lub innej,
samodzielnie wyszukanej w książce lub nternecie.
Melodia ma być zagrana w całości.

Religia Katarzyna
Kołodziejczuk
katechezasp363@gmail.
com

Historia Renata Krakowska

Temat: Podróż do Emaus

https://view.genial.
ly/5e9debf060e2f20daa4f5176/
presentation-news-z-emaus-kl4-podroz-do-emaus?
fbclid=IwAR0w7AjXOX54srYF
MddYVbgg0l2ipCAu9pDw0Gcp
3inZzXe3xDjP7Dgsxac
https://gwo.pl/konstytucja-3maja-p4611

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

https://www.youtube.
com/watch?v=vtAu7xkwNjQ
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historia Renata Krakowska
dziennik elektroniczny
historia.krakowska@gmail.
com

1. obejrzyj film :Konstytucja 3 Maja (zbliża się
https://gwo.pl/konstytucja-3święto) 2. Przygotuj kilka kotylionów, flag, orłów
maja-p4611
(znaki i kolory patriotyczne) wykonanych dowolną
techniką, udekoruj okna w swoim
mieszkaniu/pokju, zrób zdjęcie swojej dekoracji i
przyślij zdjęcie do piątku.

27.04. matematyka Jadwiga
Strzelecka-Włodarz kontakt:
jadwiga.strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

T: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości - zadania https://www.youtube.
uzupełniające. Uczniowie w zeszytach
com/watch?
przedmiotowych wykonują zadania z podręcznika v=kMqwInzfpv0&t=51s
str. 190 zad. 1-11. Dla uczniów chcących
przypomieć sobie cechy podzielności liczb,
zachęcam do odlądnięcia filmów. Dnia 30.04
odbędzie się krótka praca kontrolna zdalna na
ocenę. Zakres: -dzielniki liczb, wielokrtności liczb,
cechy podzielnosci liczb, liczby pierwsze, złożone.
Uczniowie otrzymają link z zadaniami na e-maila
ucznia lub rodzica. Rozwiązane zadania będzie
należało odesłać do nauczyciela.

29.04 matematyka Jadwiga
Strzelecka-Włodarz kontakt:
jadwiga.strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

T: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości - sprawdź
siebie. Uczniowie w zeszytach przedmiotowych
wykonują zadania z podręcznika str. 191-192
zad. 1-13.

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

https://www.youtube.com/watch?
v=ZKtEdGtLduA https://www.
youtube.com/watch?v=g4Ud0yi9tE
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30.04 matematyka Jadwiga
Strzelecka-Włodarz kontakt:
jadwiga.strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

T: Praca kontrolna cechy podzielnośc liczb. Praca
podlega ocenie. Uczniowie rozwiązują zadania,
które otrzymają dnia 30.04.2020r. w postaci linku
na e-maila. Na rozwiązanie zadań masz całą
lekcję. Każdy uczeń podpisuje się swoim
imieniem i nazwiskiem, klasą, datą oraz godziną
rozpoczęcia i zakończenia pisemnej pracy oraz
SP363. Nie musisz drukować pracy! Rozwiązania
zapisz na swojej kartce, zrób zdjęcie pracy, a
następnie wyślij do nauczyciela w dniu 30.04 na
e-maila: jadwiga.strzelecka-wlodarz@szkolanr14.
pl Staraj się nie popełnić błędu w adresie, gdyż
prace wówczas są odsyłane do admisistratora, co
opóźnia proces sprawdzenia pracy.

przyroda Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.com

Kolejnym elementem krajobrazu są wody.
Obejrzyj prezenatcję, zastanów się nad
zadaniami, które są umieszczone w prezentacji

przyroda Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.com

Robisz zadania, które zadałam wcześniej?
Wykonuj je, to będzie twoje utrwalanie
wiadomości o krajobrazie.

niemiecki, K.Gawlicka,
kasia7363@gmail.com

Thema:Wir singen :Familienfoto"-śpiewamy:"
dzwonek.pl
Zdjęcie rodzinne"Otwórz zeszyt ćwiczeń na str 22
i wykonaj tam zadanie 1 i 2 zgodnie z poleceniem.
Nastepnie pracując z podręcznikiem na stronie 27
poćwicz wymowę(Aussprache) i poćwicz
śpiewanie piosenki, dzęki której utrwalisz nazwy
członków rodziny.Pamiętaj-wszystkie nagrania
masz na platformie dzwonek.pl

https://drive.google.com/open?
id=1kgZJlOkJg9cVeeCTDjP7X
xwJCjOTyjVk

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych
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W-F dziewczęta A.
Madyniak
wfmadyniaksp363@gmail.
com

Krzyżówka "na sportowo" :)
https://learningapps.
Temat: Rozwijamy kreatywność w nowej sytuacji. org/view9733106
Wejdź w podany link i spróbuj rozwiązać
krzyżówkę.
Klikaj w dowolną kratkę krzyżówki, a na górze
ekranu wyświetlą się podpowiedzi do wybranych
haseł. Zrób screen ekranu lub zdjęcie krzyżówki i
wyślij na adres e-mail nauczyciela.

W-F innowacja piłka nożna
A. Madyniak
wfmadyniaksp363@gmail.
com

Krzyżówka "na sportowo" :)
https://learningapps.
Temat: Rozwijamy kreatywność w nowej sytuacji. org/view9733106
Wejdź w podany link i spróbuj rozwiązać
krzyżówkę.
Klikaj w dowolną kratkę krzyżówki, a na górze
ekranu wyświetlą się podpowiedzi do wybranych
haseł. Zrób screen ekranu lub zdjęcie krzyżówki i
wyślij na adres e-mail nauczyciela.

innowacje akrobatyczne
Agnieszka Sławińska
asawinska3632gmail.com

Poznajemy znaczenie gibkości w szkoleniu
sportowym dzieci i młodzieży. Zapoznaj sie z
informacjami na temat gibkości z podanego linka.
Dokonaj pomiaru gibkości.

język polski 27.04. Monika
Cieśla dziennik
elektroniczny ,
monikaciesla6@wp.pl

Uzupełnij ćwiczenia,których nie udało Ci się
wykonać w ubiegłym tygodniu. Przypominam,że
28.04. rozpoczynamy omawianie lektury: " Kajko i
Kokosz Szkoła latania" .

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

https://drive.google.
Kontynuacja KARTY
com/file/d/1Tnw4PyJ2Oz0SY5 AKTYWNOSCI KRÓLOWEJ
OLW0Q12qNArp1Z42LZ/view?
usp=sharing
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język polski 28.04. Monika
Cieśla dziennik
elektroniczny ,
monikaciesla6@wp.pl

Rozpoczynamy omawianie lektury.Przygotujcie
kilka kartek , z których wspólnie stworzymy
opracowanie Waszej lektury. Zadanie na dzisiaj :
na pierwszej kartce napiszcie tytuł lektury i tam
też w dowolnej formie ( np. notatka w kilku
zdaniach, wykres, zdjęcie ) przedstawcie krótko
jej autora. Na kartce drugiej (podzielcie ją na trzy
części) , podajcie informacje : 1. gdzie dzieją się
wydarzenia opisane w książce,2. kiedy się dzieją,
3.kto w nich uczestniczy - bohaterowie.

język polski 29.04. Monika
Cieśla dziennik
elektroniczny ,
monikaciesla6@wp.pl

Zapraszam na lekcję w aplikacji ZOOM - godz.
11.00. Będziemy rozmawiać o komiksie , formie
innej niż wiersz,powieść czy opowiadanie. Proszę
przygotować do lekcji czyste kartki , flamastry,
długopisy i teksty lektury ( ci,którzy mają). Po
zajęciach proszę wykonać polecenie: na kartce
formatu A4, narysuj na nich składającą się z
trzech lub czterech o obrazków opowieść na
wybrany przez siebie temat. Przypomina, że
można w niej wykorzystać różne rodzaje dymków
i czcionek.

linki do zadań
podstawowych

http://basniewkomiksie.sbp.
pl/wpcontent/uploads/2018/08/cechy
-komiksu.pdf

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych
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język polski30.04. Monika
Cieśla dziennik
elektroniczny ,
monikaciesla6@wp.p

Pierwsza wizyta w Mirmiłowie - na kolejnej
czystej kartce zaprezentuj miejsce . Powinny się
tam znaleźć informacje : położenie grodu; jaki był
gród, czym otoczony, jak zabezpieczony?; okolica
- jak wyglądała?co się znajdowałow pobliżu
grodu?; mieszkańcy - kim byli?, zagrożenia jakie? kto zagrażał?; życie codzienne
mieszkańców - jak wyglądało? (mile widziany
rysunek)

j. angielski Barbara
Baumert, angielski.
sp363@gmail.com
plastyka M. KorowajczukOzga plastyka363@gmail.
com

Ćwiczeniówka (Workbook) str. 26 ćw. 1a i b oraz
ćw. 2. Zdjęcia wykonanej pracy prześlij mailem.

linki do zadań
podstawowych

Proszę dokończyć zadania z poprzedniego
tygodnia i niektórzy uczniowie muszą wykonać
wcześniejsze prace.
1. Ponownie zachęcam do udziału w zajęciach z https://www.facebook.
wychowania fizycznego na żywo prowadzonych
com/MUKS-G-81-Bemowona facebooku, każdy wtorek i czwartek godz.15
105754280801610/
(bardzo proszę o przesłanie krótkiego filmiku z
waszych ćwiczeń na e-mail - musimy zacząć
stawiać oceny:)) 2. Przygotuj pracę z sylwetką
W-f chłopców Marcin Pyzara twojego ulubionego sportowca i przyślij na mój emuksbemowo@o2.pl
mail(praca również będzie oceniana)

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych
Zbuduj słowiański gród z…
klocków lub innych materiałów.
Podczas budowania pamiętaj o
elementach świata
przedstawionego w lekturze, a
więc miejscu , czasie akcji. Na
zdjęcia Waszych prac czekam do
5.05.

