
dla klasy 4b wychowawczyni: Monika Cieśla

Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i 
rozszerzające

metody pracy, formy 
realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki

kontakt z 
nauczycielem

imię i nazwisko 
nauczyciela

przyroda 
przypominam o wykonaniu 

plakatu o "Dniu Mózgu' przez dziennik Ewa Olkowska

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 
życia

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

historia

Przecytać rozdziały w podręczniku: W czasach 
skrzydlatych jeźdźców oraz Epoka stanisławowska 
orz wykonać ćwiczenia strony 50-53

przypominam o prezentacjach 
zadanych wcześniej (w zakładce 

prace domowe w dzienniku 
elektronicznycm)

praca z podręcznikiem i 
ćwiczeniami, które zostaną 

sprawdzone po powrocie do 
szkoły.

kontakt przez dziennik 
elektroniczny Renata Krakowska

język polski

16.03. Do ilustracji zamieszczonej w 
pomarańczowym podręczniku na str. 165 ułóż plan - 
nadaj tytuły każdemu obrazkowi. W ten sposob 
stworzysz swoją baśń.Pamiętaj , aby te tytuły były 
wypowiedzeniami bez czasowników! 

Jednym , ładnie i poprawnie 
zbudowanym zdaniem napisz, o 
czym jest ta historia. 

praca z podręcznikiem, plan na 
kartce A4 oznaczonej datą

monikaciesla6@wp.pl i 
przez dziennik 

elektroniczny Monika Cieśla

język polski

17.03 Przeczytaj historię ołowianego żołnierzyka - 
pomarańczowy podręcznik str. 168-172; namaluj( 
tak jak potrafisz) żołnierzyka i baletnicę i dopisz do 
nich po cztery cechy ( jaka była? jaki był?).Zwróć 
uwagę na ramkę zapamiętaj na str.173 i przeczytaj , 
czym jest uosobienie - przepisz! Ważne!

Wejdź na stronę internetową 
Muzeum Zabawek w Karpaczu 

www.muzeumzabawek.pl i 
zobacz, czym i jakimi zabawkami 

bawiły się dzieci w dawnych 
czasach.

praca z podręcznikiem, rysunek i 
krótka notatka na kartce 

opisanej datą 17.03 

monikaciesla6@wp.pl i 
przez dziennik 

elektroniczny Monika Cieśla

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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18.03 Postraj się przez 50 minut napisać 
opowiadanie : Pewnego dnia Mary Lenox pokazała 
mi to piękne miejsce...tajemniczy ogród. Praca 
powinna mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie; 
możesz umieścić w opowiadaniu krótki dialog i 
element opisu; narratorem jesteś Ty, czyli w 
piszemy w 1. osobie! Możesz pisać pracę na 
komputerze i przesłać na adres monikaciesla6@wp.
pl

praca twórcza - samodzielna; 
prace przesłać proszę na adres 

nauczyciela

monikaciesla6@wp.pl i 
przez dziennik 

elektroniczny Monika Cieśla

język polski

19.03 Zapoznaj się z tekstem na str. 175 w 
podreczniku pomarańczowym i w formie wykresu 
zrób notatkę  odpowiadającą na pytania: jak 
powinno być napisane i z jakich elementow składa 
się zaproszenie?  Wykorzystaj informacje z ramki 
zapamiętaj zamieszczonej na stronie 176

Wykonaj ustnie polecenia z 
podrecznika pomarańczowego 

utrwalające wiadomości 
dotyczące formy zaproszenia: 2 

str.175 i 3 str 176

praca z podręcznikiem, wykresy 
wykonać proszę na kartce 

oznaczonej datą 19.03 

monikaciesla6@wp.pl i 
przez dziennik 

elektroniczny Monika Cieśla

język polski

20.03 na stronie dyktanda.online - ćwicz zasady 
pisowni!  należy wejść w listę dyktand, wybrać klasy 
4-6, wybrać regułę ó-u , rozwiązać i uzupełnić 
dyktando "Podróż marzeń", sprawdzić i poprawic 
ewentualne błędy oraz pochwalić się wynikiem - 
wysłać wynik na adres nauczyciela:) 

Praca nad makietą - lektura w 
pudełku - " Tajemniczy ogród" 
według wymagań podanych na 
lekcji 10 marca . Mile widziane 

zdjęcia z kolejnych etapów pracy 
nad makietą - proszę je wysyłać 

na adres nauczyciela.
aplikacja dyktanda.online - ćwicz 

zasady pisowni!

monikaciesla6@wp.pl i 
przez dziennik 

elektroniczny Monika Cieśla

j. angielski Wykonaj projekt zatyt. "St. Patrick`s Day".

Projekt w formie lapbooka, 
youtube.com, w wyszukiwarce 

wpisać St. Patrick`s Day facts for 
kids

dziennik elektroniczny, 
angielski.sp363@gmail.

com Barbara Baumert

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
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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 uksg81@wp.pl Arkadiusz Madyniak

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

informatyka Zapraszamy na przyjęcie

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

innowacje akrobatyczne 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.

matematyka

Uczniowie wykonuja rysunki z kół w zeszycie 
przedmiotowym wzorując się na rysunkach z 
podręcznika str.152  16.03

Uczniowie przygotowują 
prezentację pt.:"Okregi i koła" i 

przesyłają do naucyciela do 
piątku (20.03). Prezentacja 

bedze polegać sprawdzeniu na 
ocenę. dziennik elektroniczny  

język niemiecki

Na podstawie schematu znajdującego się w 
podręczniku na stronie 23 narysuj drzewo 
genealogiczne własnej rodziny

Zadanie do wykonania w 
zeszycie dziennik elektroniczny

Katarzyna Gawlicka-
Lucima

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/

