wychowawczyni: Monika Cieśla

dla klasy 4b

tydzień III 30.03-03.04

Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

linki do zadań
podstawowych

język niemiecki,
Katarzyna-GawlickaLucima, Vulcan albo
kasia7363@gmail.com

Praca z podręcznikiem wir smart 1.Wykonaj https://www.dzwonek.pl/Klett
zadania z podręcznika str 25.(zad 8 i 9)
Przepisz do zeszytu Grammatikecke str 24 i
25)Potem przejdź do zeszytu ćwiczeń.Tam
czekają na Ciebie ćwiczenia 6-9/str 15-17.
Przypominam ważne informacje:1)rodzaj
męski-zaznaczamy na niebiesko,żeński na
czerwono, nijaki na zielono, a liczbę mnogą
na pomarańczowo.2)Das ist die Mutter von
Tina-to jest mama Tiny.3)er-on, sie-ona,
es-ono, sie-oni.Pomocny jest zawsze
słownik (str 86) oraz wyjaśnienia gramatyki
(str 44-46).Poprawność zadań sprawdzamy
samodzielnie korzystając z podręcznika
online(wytarczy po każdym zadaniu kliknąć
sprawdź:))

matematyka 30.03
Jadwiga StrzeleckaWłodarz kontakt:
jadwiga.strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl
lub dziennik elektoniczny

T: Odczytywanie diagramów. Uczniowie w
oparciu o podręcznik, analizują przykłady z
podręcznika str. 165-167. W zeszytach
przedmiotwych rozwiązują zadania z podr.
str. 168 zad. 2,3. Jednocześnie uczniowie
obserwują prognozę pogody od poniedziału
i notują na kartce, gdyż będzie potrzebna
pod koniec tygodnia do rozwiązania zadań
w zeszytach ćwiczeń patrz zeszyt ćwiczeń
str. 107 zad. 1. (przeczytaj).

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

wychowawczyni: Monika Cieśla

dla klasy 4b
Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

matematyka 01.04
Jadwiga StrzeleckaWłodarz kontakt:
jadwiga.strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl
lub dziennik elektoniczny

T: Odczytywanie diagramów. Uczniowie w
zeszytach przedmiotwych rozwiązują
zadania z podr. str. 168, 169 zad. zad. 5,6
oraz zadania ze str. 169 Czy umiesz?
Sprawdz! zad. 1-3.

matematyka 02.04
Jadwiga StrzeleckaWłodarz kontakt:
jadwiga.strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl
lub dziennik elektoniczny

T:Zbieranie danych i przedstawianie ich na
diagramach. Uczniowie w oparcu o
podręcznik sr. 170-171 czytają przykłady.
Nalezy zwrócić uwagę, że na diagramie
słupkowym trzea wybrać odpowiednią
jednostkę!!!. Uczniowie wykonują zadania
w zesztach przedmiotowych z podręcznika
str. 171 zad 2, str. 17 2 zad 5 (do tego
zadania zbierasz tylko informację od
rodziny lub zamiennie wykonujesz zadanie
z podr. str. 173 zad. 1-3 Czy umiesz?
Sprawdź!)

matematyka 03.04
Jadwiga StrzeleckaWłodarz kontakt:
jadwiga.strzeleckawlodarz@szkolanr14.pl
lub dziennik elektoniczny

T: Zbieranie danych i przedstawianie ich na
diagramach. Uczniowie pracuja z zeszytem
ćwiczeń str. 107 -110 zad. 1-6. Do zadania
pierwzego wykorzystaj dane po całym
tygodniu obserwacji prognozy pogody. Zad.
3 i 5 możesz opóścić z powodu braku
informacji o klasie. Proszę przygotować
ćwiczenia cz. 2.

linki do zadań
podstawowych
https://www.youtube.
com/watch?v=msyyWTr7Fc&list=RDCMUCkbhn
e1iCSdOaCM6Inl6sg&start_
radio=1&t=8

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

wychowawczyni: Monika Cieśla

dla klasy 4b
Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

linki do zadań
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

WF dziewcząt, Arkadiusz
Madyniak
wfmadyniaksp363@gmai
l.com

Temat: Jak pić wodę-zdrowo. Zastanów się
czy picie wody jest zdrowe oraz w jaki
sposób to robisz. Wydaje się, że w tak
prostej czynności nie popełniasz błędów - a
jednak może być inaczej. Weź czystą
kartkę przedziel ją na pół i z lewej strony
zapisz kilka błędów jakie Ci przyjdą do
głowy a które możesz popełniać przy piciu
wody. Następnie zapoznaj się z krótkim
filmem dotyczącym picia wody. Dopisz na
kartce po prawej stronie 5 błędów o których
dowiedziałeś się z filmu. Zrób zdjęcie kartki
(podpisz ją czytelnie) i wyślij na ares e-mail
wfmadyniaksp363@gmail.com

https://www.youtube. Kontynuuj gimnastykę w
com/watch? przerwach pomiędzy czasem
v=mGi9l10gZ58 spędzanym przy komputerze.
Zdjęcia z aktywności prześlij
na adres e-mail wraz z
krótkim opisem swoich
ćwiczeń oraz ilością czasu
jaki poświęcasz na zadania
ruchowe. Jako inspirację do
ćwiczeń możesz wykorzystać
filmik w linku obok. Dopisz
także na kartce z zadania
podstawowego dlaczego
trzeba pić dużo wody i
nawadniać organizm oraz czy
ma to wpływ na odporność
człowieka. Za porządne
wykonanie zadania
możliwość otrzymania
oceny:).

https://www.
youtube.
com/watch?
v=VNtWgtAf8Pc

innowacje akrobatyczne
dziewczęta

Ustaw dowolny, wymyślony przez siebie tor
przeszkóe z rzeczy, które możesz
wykorzystać w domu. Spróbój powtórzyć go
kilka razy tak by za każdym razem uzyskać
lepszy wynik od poprzedniego. Nagraj
krótki filmik z pokonywania toru i prześlij
go na adres e-mail. Pamiętaj o rozgrzewce i
konkursie KRÓLOWEJ.

Bądź aktywna. Naucz sie
nowych skoków przez
skakankę.

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

wychowawczyni: Monika Cieśla
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Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

plastyka Małgorzata
Korowajczuk - Ozga
plastyka363@gmail.com
lub dziennik
elektroniczny

Tworzę przez cały rok. Kartka: "Wielkanoc
2020" lub "Wiosna 2020". Tegoroczne
święta są wyjątkowe. Pomyśl czego można
nam życzyć?
Wykorzystaj różne materiały: papier kol.,
sznurek, wstążki, ścinki
materiału, wzorzysty papier pakowy,
serwetki itp. Zaprojektuj i wykonaj
kartkę z życzeniami. Zastosuj ciekawą
kolorystykę.
Wyślij zdjęcie swojej pracy do 7.04.20

religia Katarzyna
Temat: Golgota - cena Zbawienia.podr str
Kołodziejczuk
106-107 zeszyt ćwiczeń str 94-96
katechezasp363@gmail.
com
język polski 30.03.
Monika Cieśla dziennik
elektroniczny
ewentualnie
monikaciesla6@wp.pl

Uzupełnij ćwiczenia , których nie udało Ci
się wykonać w poprzednim tygodniu.

język polski 31.03.
Monika Cieśla dziennik
elektroniczny
ewentualnie
monikaciesla6@wp.pl

Czytanie ze zrozumieniem. Przeczytaj
fragment książki " Magiczne drzewo"(
pomarańczowy podręcznik str. 182 - 187,
napisz w siedmiu punktach plan wydarzeń
(wypowiedzenia bez czasowników!)

język polski 1.04.
Monika Cieśla dziennik
elektroniczny
ewentualnie
monikaciesla6@wp.pl

Tworzenie tekstu - jak napisać ogłoszenie?
Lekcja online z wykorzystaniem aplikacji
Skype. Po lekcji do wykonania polecenie 7
str. 190( pomarańczowy podręcznik) zadanie do przesłania nauczycielowi

linki do zadań
podstawowych
https://www.youtube.
com/watch?
v=kr5iZEBMQJ8

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych
Jeśli dodatkowo zrobisz
stroik, pisanki czy palmę
samodzielnie - pochwal się
swoim dziełem.

https://view.genial.
ly/5e80eb417fd6910db47fff
41/interactive-imagegolgota-cena-zbawienia
Rozpocznij czytanie lektury
dodatkowej, czyli książki
wybranej przez siebie.

Zabawy wyobraźni str.187
pomarańczowy podręcznik:
Wyobraź sobie,że możesz
poprosić magiczne krzesło o
spełnienie jakiegoś życzenia.
Czego by ono dotyczyło?
Napisz (w 3-4 zdaniach) taką
prośbę.
podręcznik pomarańczowy
str.188 -190

polecenie 6. str 190 (
pomarańczowy podręcznik)

wychowawczyni: Monika Cieśla

dla klasy 4b
Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

linki do zadań
podstawowych

Wf chłopców Marcin Pyzara
muksbemowo@o2.pl oraz
dziennik

Na profilu facebokowym MUKS G-81 Bemowo
zamieściłem trzy filmiki do treningu motorycznego,
codziennie postaraj zrealizować ćwiczenia z jednego
z nich.

WF innowacja chłopców
piłka nożna, Arkadiusz
Madyniak
wfmadyniaksp363@gmai
l.com

Temat: Jak pić wodę-zdrowo. Zastanów się
czy picie wody jest zdrowe oraz w jaki
sposób to robisz. Wydaje się, że w tak
prostej czynności nie popełniasz błędów - a
jednak może być inaczej. Weź czystą
kartkę przedziel ją na pół i z lewej strony
zapisz kilka błędów jakie Ci przyjdą do
głowy a które możesz popełniać przy piciu
wody. Następnie zapoznaj się z krótkim
filmem dotyczącym picia wody. Dopisz na
kartce po prawej stronie 5 błędów o których
dowiedziałeś się z filmu - porównaj swoje
spostrzeżenia z wnioskami z filmu.

https://www.youtube.
com/watch?
v=mGi9l10gZ58

język polski 2.04.
Monika Cieśla
dziennikelektroniczny
ewentualnie
monikaciesla6@wp.pl

lekcja epodreczniki.pl- temat: Smoczą jamę
sprzedam ( wykonaj online ćwiczenia
3,4,5,9)

epodreczniki.pl

język polski 3.04 Monika
Cieśla dziennik
elektroniczny
ewentualnie
monikaciesla@wp.pl

lekcja online z wykorzystaniem aplikacji
Skype - zasady pisowni " ch" ( podczas
lekcji korzystamy z zielonego podręcznika i
z ćwiczeń) po lekcji zadanie - wejdź na
stronę dyktanda.online - ćwicz zasady
pisowni i wypełnij dyktando klasa 4-6 tytuł
" W zoo" ; pierwszy wynik prześlij
nauczycielowi

przyroda Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.
com

czekam kochani na Wasze zaległe prace,
środa 1.04 rano

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

https://www.facebook.
com/MUKS-G-81-Bemowo105754280801610/

dyktanda.online - ćwicz
zasady pisowni

obejrzyj krótki film - Jak
napisać ogłoszenie?

https://www.
youtube.
com/watch?
v=mmgT-zB5G9k

wychowawczyni: Monika Cieśla
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Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
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Zadania podstawowe

przyroda Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.
com

Wykonaj w podręczniku Sprawdź się.
Podsumowanie działu 5. Zrób screen lub
zjęcie i przeslij mi na mail czekam do
6.04.

przyroda Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.
com

linki do zadań
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

Narysuj krajobraz z Twojego
okna i nazwij go. Zrób screen
i prześlij mi na mail.

Zaczynamy pracę z nowym działem. Na
podstawie informacji z podręcznika temat Co to jest krajobraz? wykonaj zadanie:
Wypisz cechy charakterystyczne
krajobrazu widzianego z Twojego
okna. Prześlij mi zadanie na mail do 6.04.

przyroda Ewa Olkowska
biologiasp363@gmail.
com

W czasie gdzie higiena jest
teraz najważszejsza wykonaj
doświadczenie wykonanie
mydła, w kolumnie obok
masz przepis

https://drive.
google.com/open?
id=1abQRGtWXXUJ0_0w_BxqY
2J2wEc1swP2

histoira Renata
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

Odwiedź wirtualne muzeum w Łazienkach
(czasy S.A. Poniatowskiego) i wykonaj
kartę pracy. Jesli masz problem z
wydrukowaniem możesz zrobić to w
zeszycie w odpowiedniej kolejności, zrobić
zdjecie i przesłac mailem do poniedziałku 6
kwietnia.

http://visit360.
pl/poland/warszawa/lazienk
i/

histoira Renata
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

link do karty pracy

https://drive.google.
com/file/d/1M8z7qYqT8CHz
dHQrqKGlPx_I4qTyiaY/view?usp=sharing

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

Temat: Ludowa zabawa. Przeczytaj
strony 87-91 z podręcznika. Posłuchaj
piosenki (lik obok) i zaśpiewaj ją sobie.

zagraj melodię https://www.youtube.
"Przepióreczka" na flecie lub com/watch?
v=fVHBY7PLodQ
dzwonkach i wyślij lub
udostępnij mi filmik. Obok
link do samouczka
https://staremelodie.pl/piosenka/3458/Przepi%C3%B3reczka

wychowawczyni: Monika Cieśla
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Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

konsultacje: czwartek g. Zapamiętaj pojęcia pisane na żółto oraz
11-12:30 na skype
informacje ze spinaczem. (Najlepiej
(jestem jako muzyka.
przepisywać notatkę słuchając muzyki gim81@gmail.com)
linki obok) Przepisz do zeszytu notatkę
podaną poniżej, uzupełnij na podstawie
podręcznika oraz słuchnych nagrań
brakujące wyrazy.
Polskie tańce narodowe to takie, które są
znane w ........................ Są to: mazur,
polonez, ..............., .................... i
......................... .

linki do zadań
podstawowych
https://www.youtube.com/watch?
v=CO041R-Ilco

https://www.youtube.com/watch?
v=PRo0xXWlPps

https://ninateka.pl/audio/stanislawSłuchając ludowego mazura "Nad czystą
moniuszko-mazur-z-opery-halka
wodą" oraz Mazura z opery "Halka"
Stanisława Moniuszki możemy zauważyć
typowe cechy tego tańca. Jest
on.................... , ..........................,
..................... Oglądając taniec w
wykonaniu zespołu "Mazowsze" widzimy, że
jest on....

Zrób pisemnie ćwiczenie 1 ze str. 89.
Zdjęcie zeszytu z całej lekcji prześlij mi
mailem

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych
wyrecytuj z klaskaniem
rytmy ze str. 91

zagraj w kahoot (pamiętaj
https://kahoot.
aby jako nicka użyć imienia, it/challenge/065366
inicjału i klasy). Wejdź na
2?challengewww.kahoot.it i podaj PIN
id=f3a984f6-ed880653662
45b2-8326521c6dbbaf63_1585
578331219
Czy w np. czasie wakacji
miałeś/miałaś okazję
poznawać polską kulturę
ludową? Może masz zdjęcia
np. z wizyty w skansenie?
Zapraszam do wklejenia
zdjęć i napisania paru zdań w
prezentacji - link obok

https://docs.google.
com/presentation/d/
1RpHbw2Uuhnad8c
Q2VP9jGVMlDl4-xadVFSToF_owA0/edit
?usp=sharing

Zastanów sie i zapisz
dlaczego ważne jest abyśmy
znali folklor naszego regionu.

w przyszłym tygodniu bęziemy grac na
szklankach (przyda się 5 szklanek od nutelli
lub zwykłych)
j. angielski Barbara
Baumert, angielski.
sp363@gmail.com lub
dziennik elektroniczny

Podręcznik str. 62 ć. od 1 do 7. Odpowiedzi
napisz w zeszycie i prześlij zdjęcia.

Możesz powtórzyć a/an,
some, any z grą on-line

angielek.pl

wychowawczyni: Monika Cieśla

dla klasy 4b
Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt
technika
Agnieszka Szałaj
aszalaj@wp.pl

Zadania podstawowe

linki do zadań
podstawowych

Proszę wykonać wiszącą dekorację na podstawie
filmu, można wykorzystać dowolne materiały.
Zdjęcia pracy lub filmik proszę wysłać na adres:
https://www.youtube.com/watch?
aszalaj@wp.pl
v=MEaDx5xX9jY

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

