wychowawczyni: Monika Cieśla

dla klasy 4b

Tydzień 10 18.05-22.05

Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

informatyka Elżbieta
Białek

Organizacja plików i folderów w Teams

linki do zadań Lekcje on line: dzień,
podstawowych
godzina, aplikacja,
informacja o linku

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

Proszę o zmianę nazwy
Teams czwartek 10:
folderów w TEAMS tak, aby 30-11-00 20/05/2020
nazwą było jedynie
nazwisko ucznia, lub
nazwisko a na końcu
pierwsza literka imienia

język polski 18.05.2020 Uzupełnij zadania i ćwiczenia,których nie
Monika Cieśla
udało Ci się wykonać w ubiegłym tygodniu.
monikaciesla6@wp.pl i
dziennik elektroniczny
język polski 19.05.2020
Monika Cieśla
monikaciesla6@wp.pl i
dziennik elektroniczny

wtorek, 19.05.2020, godz. jasnozielone ćwiczenia 11.00 ,Zoom,link prześlę 1,4,5 str 33/34
przez dziennik

Podmiot i orzeczenie - związek główny w
zdaniu. Zapraszam na lekcję w aplikacji
Zoom . Po zajęciach wykonaj pol. 2 str.135,
6 str. 137 i 9 str. 138 ( zielony podręcznik)

środa, 20.05.2020, godz.
11.00 ,Zoom,link prześlę
przez dziennik

język polski 20.05.2020 Zdania pojedyncze rozwinięte i
Monika Cieśla
nierozwinięte -zapraszam na lekcję w
monikaciesla6@wp.pl i
aplikacji Zoom.
dziennik elektroniczny
język polski 21.05.2020
Monika Cieśla
monikaciesla6@wp.pl i
dziennik elektroniczny

Grupa podmiotu i grupa orzeczenia.
Otrzymasz od nauczyciela instrukcję. Po
dokładnym jej przeczytaniu wykonaj
polecenia 3,4,6 str. 144/145 zielony
podręcznik.

język polski 22.05.2020
Monika Cieśla
monikaciesla6@wp.pl i
dziennik elektroniczny

O związkach wyrazowych w zdaniu .
Zapraszam na lekcję w aplikacji Zoom.
Będziemy korzystać z zielonego
podręcznika. Do wykonania zadania 3 i 4
str. 149 Uwaga! We wtorek 26 maja
kartkówka - zdanie , równoważnik,
podmiot,orzeczenie, zdanie pojedyncze .

historia Renata
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1. obejrzyj film (link obok) 2. wykonaj
ćwiczenia: 1/62 oraz 1/65

piątek , 22.05.2020, godz.
11.00 ,Zoom,link prześlę
przez dziennik

https://gwo.pl/osiagniecia-ii-rpp4606

wychowawczyni: Monika Cieśla
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Zadania podstawowe

linki do zadań Lekcje on line: dzień,
podstawowych
godzina, aplikacja,
informacja o linku

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

Thema:Hast du Geschwister?-czy masz
rodzeństwo.Na tej lekcji nauczymy się
czasownika "haben", czyli "mieć" oraz
przymiotników opisujących osobę.
Pracujemy z zad 1-3 str 28,29 w
podręczniku-w linku obok macie słownictwo
przygotowane dla Was do tego tematu

18.05 matematyka
Jadwiga StrzeleckaWłodarz kontakt:
jadwiga.strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

T: Ułamek jako dzielenie. Uczniowie
rozwiązują zadania w zeszytach ćwiczeń
str. 19 - 20 zad. 1 - 3. Praca podlega
ocenie. Wykonane zadania wysyłacie
nauczycielowi do sprawdzenia na adres email: jadwiga.strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

20.05 matematyka
Jadwiga StrzeleckaWłodarz kontakt:
jadwiga.strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

T: Ułamki większe od jedności lub mniejsze
od jedności. Przepisz notatkę do zeszytu
przedmiotowego, która znajdujesię w linku
do zadań podstawowych.

https://drive.google.
Lekcja on-line godz 13:00
com/file/d/1Uy0nkokaGgmNW7
wjD4kwFWtdI5Yco5RB/view?
usp=sharing

21.05 matematyka
Jadwiga StrzeleckaWłodarz kontakt:
jadwiga.strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

T: Zamiana ułamków niewłaściwych na
liczby mieszane. Przepisz notatkę z linku do
zadań podstawowych. Ogladnij film.
Rozwiąż zad. z podr. str. 208 - 209 zad. 610.

https://drive.google.
com/file/d/1gJDD0OCky_faWxYDayCfduDPwiZUVKg/vi
ew?usp=sharing

22.05 matematyka
Jadwiga StrzeleckaWłodarz kontakt:
jadwiga.strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl

T: Zamiana ułamków niewłaściwych na
liczby mieszane. Rozwiaż zadania z zeszytu
ćwiczeń str. 21 - 23 zd. 6 - 13.

j. angielski Barbara
Baumert, angielski.
sp363@gmail.com

Adverbs of frequency - przysłówki
częstotliwości. Temat zostanie
wyjaśniony on-line. Po lekcji na ZOOM,
proszę, abyście wykonali ćw. 1 str. 27 z
ćwiczeniówki oraz ćw. 1 str. 72 z
podręcznika. Nie musicie wysyłać zdjęć
wykonanych ćwiczeń, sprawdzimy je na
następnej lekcji na ZOOM.

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

https://sp363-my.sharepoint.
Lekcja online na Teams
com/:w:/g/personal/kgawlicka- piątek 22.05.godz. 11.00
lucima_sp363_onmicrosoft_co
m/EQWccnvZuDNLlSHHLYvu3
f4Brcy8pxSJ7-xgI5LlYHlFQg?
e=x2JuOQ

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

Wtorek 12.00-12.40 j.
angielski ZOOM, link
zostanie wysłany przez
dziennik elektroniczny.
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Religia K.Kołodziejczuk
Temat nr 51: Góra Oliwna
e-mail
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Spowiedź święta. Przypomnienie o
spowiedzi, dla tych którzy dawno nie byli.

linki do zadań Lekcje on line: dzień,
podstawowych
godzina, aplikacja,
informacja o linku
https://view.genial.
ly/5eb263c154415e0d3e4f65f6/
interactive-imagewniebowstapienie-ogolne?
fbclid=IwAR1r2V1eOVzl2mvuc
E_D-us51WmE4rtte3feUVDS9SyWO
VBbm7tydfC6v0
https://view.genial.
ly/5e7393ee8a8dc9111b738d9
b/presentation-wirtualnypomocnik-dla-kl-3przygotowanie-do-spowiedzi?
fbclid=IwAR0Kd2WmHEuJUEIo
wIwTbjp-h749X4h4RibwO0yN2RYIVVejkA
Q776rOSw

przyroda Ewa Olkowska Zaloguj sie na quizizz wpisując imię,
biolgiasp363@gmail.com pierwszą literę nazwiska i klasę. Wpisz kod
5543168. Masz jedno podejście. Pytania
są na czas masz 45s. To zadanie musisz
wykonać do 25.05 do 20.00, potem gra jest
nieaktywna. Powodzenia:)
Temat: Worek marzeń.

Niespodzianka
https://biteable.
com/watch/pozdrowieniadla-uczniw-2558221?
fbclid=IwAR3sA0tPtnoNd0BFbWJk6dMtqsTtug
bSOzDJC2xKS0kcizNFjOotxh91w

Dodatkowa praca: Kartka
z życzeniami Dla Mamy
– w technice kolażu.

plastyka M.
T: Techniki mieszane – kolaż, fotokolaż
Korowajczuk-Ozga
Przeczytaj ponownie rozdział str. 52-57
plastyka363@gmail.com (szczególnie kolaż, fotokolaż)
Napisz notatkę w zeszycie, wyjaśniając 3
techniki mieszane(jeśli tego nie zrobiłaś/eś)
Zrób ćwiczenie plastyczne 1. ze str. 56

wychowanie do życia w
rodzinie Ewa Olkowska

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

https://drive.google.com/open?
id=17zDA4vStW5i53lRMehGzc
df9u5d3gvRJ
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innowacje akrobatyczne
Agnieszka Sławińska
aslawinska363@gmail.
com

https://www.youtube.
Temat: Nauka stania na przedramionach.
com/watch?v=jXr8DikeDtc
Zadanie: przypomnij sobie stanie na
rękach. Spróbuj wykonać stanie na
przedramionach wg instrukcji z filmiku
zamieszczonego na linku obok. Możesz swój
sukces wysłać mi na podany adres.
Pamiętaj o rozgrzewce. Powodzenia.

W-F Dziewcząt A.
Temat: Kształtowanie wybranych cech
Madyniak,
motorycznych.
wfmadyniaksp363@gmai
l.com
Zadanie: Wykonaj od kilku do kilkunastu
ćwiczeń ogólnorozwojowych, losując ich
kolejność za pomocą ruletki - link obok.
Możliwość otrzymania oceny za
pochwalenie się ćwiczeniami. Filmik lub
fotki wyślij na adres e-mail nauczyciela.
Marcin Pyzara
Wychowanie fizyczne
chlopcy
muksbemowo@o2.pl

linki do zadań Lekcje on line: dzień,
podstawowych
godzina, aplikacja,
informacja o linku

https://wordwall.
net/pl/resource/893767/wychow
anie-fizyczne/wf-online-wdomu-%c4%87wiczenia

1. W tym tygodniu zajmiemy się piramidą
zdrowego żywienia. Zapoznaj się z filmem
przedstawionym obok i przemyśl czy czy
twoje odżywianie się jest prawidłowe. 2.
Bądź aktywwny. Zrób kilka zdjęć lub nakręć
film ze swojej ulubionej aktywności i
https://www.youtube.com/watch?
podeślij do mnie na e-mail.
v=i1gS-QCEafU

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych
Kontynuacja KARTY
KRÓLOWEJ
AKTYWNOŚCI
FIZYCZNEJ- zdjęcie
gotowej karty odeślij na
adres
aslawinska363@gmail.
com

