
dla klasy 4b wychowawczyni: Monika Cieśla

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Historia Renata Krakowska 
dziennik elektroniczny 
historia.krakowska@gmail.
com

Przeczytaj z podręcznika podrozdział Epoka 
stanisławowska i wykonaj pisemnie w zeszycie 
pytania do tego rozdziału z podręcznika 1,2,3/117

Tydzień 5 - pośw
iąteczny - 15.04-17.04.2020

przyroda Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com

Zaczynamy temat - Ukształtowanie terenu, 
zapoznaj się z prezentacją - link obok i wykonaj 
ćwiczenia ze str 88 i 89

https://www.youtube.
com/watch?v=Vwao5TiliW8

15.04. matematyka Jadwiga 
Strzelecka-Włodarz kontakt 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Dzielniki i wielokrotości liczb.  

I. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nowy dział, 
standardowo proszę robić zakładkę i napisać na 
niej PODZIELNOŚĆ LICZB NATURALNYCH.

II. Zapisz temat zajęć lekcyjnych oraz notatkę z 
załącznika z dzisiejszą datą.(notatka będzie 
wysłąna przez wychowawcę klasy lub do pobrania 
w linkach)

III. Naucz się notatki, gdyż wiedza będzie 
potrzebna na kolejne zajęcia.

IV. Oglądnij film pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?
v=5IUCxL9bU3E&list=PLef0yBMrEiIh3jDAT1gxxA
RJgeST-RTwT

https://www.youtube.com/watch?v=2ecP0lBWTJY

/Oczekuje na pracę uczniów zadana przed 
świętami do oceny. Bardzo proszę o przesłanie 
prac ankiet- KOMPUTER na ocenę do 
nauczyciela pod adres: 
jadwiga.strzelecka-wlodarz@szkolanr14.pl

https://drive.google.
com/file/d/1VNBqtZfrIl_rjEHs9I
N3SgHqUE7AApeL/view?
usp=sharing
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https://drive.google.
com/file/d/1gGce-
IwVI670eVoql5ee4Pt75xHjFYF
Z/view?usp=sharing

16.04. matematyka Jadwiga 
Strzelecka-Włodarz kontakt 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Dzielniki i wielokrotności liczb. Wykonaj 
zadania z podręcznika str. 181 zad. 1-7. 

17.04 matematyka Jadwiga 
Strzelecka-Włodarz kontakt 
jadwiga.
strzeleckawlodarz@szkolanr
14.pl

T: Dzielniki i wielokrotności liczb. Wykonaj 
zadania z ćwiczeń cz.II str. 4-7 zad. 1-13. 

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

gramatyka - lekcja online o godz. 11.00 w aplikacji 
zoom ( numer sesji zostanie przesłany przez 
dziennik). Ponieważ rozmawiać będziemy o 
zdaniach i równoważnikach zdania,będzie 
potrzebny zielony podręcznik i jasnozielone 
ćwiczenia .Brak podręcznika proszę zgłosić przez 
edziennik . Po lekcji wykonaj ćw.1,2,3 str.32 
ćwiczenia jasnozielone.

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

Pracujecie na platformie epodreczniki.pl.Proszę 
się zalogować , zapoznać z udostępnionym 
materiałem -lekcja: Trzymaj rękę na pulsie, 
rozpoznawaj wypowiedzenia i wykonaj ćwiczenia 
1,2, zadania 4,5,6 będą oceniane - wasze 
odpowiedzi widzę na platformie, więc zadania 
wykonujemy online

zadanie 8 - epodreczniki - lekcja 
Trzymaj rękę na pulsie...czas 
wykonania do 20.04.
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17.04 język polski Monika 
Cieśla monikaciesla6@wp.
pl i dziennik elektroniczny

praca z tekstem - otrzymacie przez dziennik kartę 
pracy podsumowującą rozdział 3 z 
pomarańczowego podręcznika . Należy 
przeczytać tekst zamieszczony w podręczniku na 
stronach 208 -211 i wykonać polecenia 
zamieszczone w karcie pracy. Pracę należy 
przesłać nauczycielowi - zdjęcie lub wypełnioną 
na komputerze. 

 religia Katarzyna 
Kołodziejczuk  
katechezasp363@gmail.
com

Temat nr 57 w podręczniku Łagiewniki - iskra 
miłosierdzia zróbcie ćwicznia z zeszytu ćwiczeń 
do tematu nr57 

https://view.genial.
ly/5e8c7d350a461d0d7ca02a3
a/presentation-jezu-ufam-tobie-
katecheza-o-milosierdziu-kl4?
fbclid=IwAR2t-
mz6CIFH2rhmaTCcfzD5dYjbQ
zv60GG7VOED3Q0fesLd5a3b
yohzwZA

proponuję naukę nowej piosenki 
zespołu Małe TGD :)

https://www.youtube.
com/watch?
v=1m3hc2X9_1E

Niemiecki:Katarzyna 
Gawlicka-Lucima, vulcan, 
lub kasia7363@gmail.com

Thema:Was ist deine Mutter von Beruf?-Berufe-
kim jest Twoja mama z zawodu?-zawody.W tym 
tygodniu poznajemy nazwy zawodów.Waszym 
zadaniem jest praca  z podręcznikiem -zadanie 10 
i 11-str 26, oraz z zeszytem ćwiczeń-zad 10-12 str 
17,18.Poprawność zadań sprawdzacie 
samodzielnie korzystając z platformy dzwonek.pl.
Nie wysyłacie zadań nauczycielowi-nie ma takiej 
potrzeby.W przypadku  wątpliwości, bądź  
problemów-piszcie na mail.

dzwonek.pl

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

Temat: Warsztat muzyczny (do przeczytania w 
podręczniku str. 92-93)

https://kahoot.
it/challenge/0109378?
challenge-id=f3a984f6-ed88-
45b2-8326-
521c6dbbaf63_158688158548
4

zagraj na flecie lub dzwonkach 
"pojedziemy na łów" ze str. 23
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Powtórz wiadomości z rozdziałów 18-22 i zagraj w 
kahoot. PIN do gry to 0109378 Podaj swoje imię i 
inicjał oraz klasę. 

Narysuj obrazek (lub zrób kolaż), 
na którym przedstawisz zjawiska 
wymienione w ćw. 1 na str. 22. 
Następnie używając dowolnych 
sprzętów przedstaw te odgłosy. 
Nagraj filmik, na którym widać 
Twój obrazek i słychac odgłosy i 
wyślij mi ten filmik mailem.

WF dziewczęta, A. 
Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmail.
com

Temat: Rozciągamy i uelastyczniamy mięśnie. 
Wykonaj prosty układ ćwiczeń strechingowych 
(jeśli masz możliwość nawet codziennie). Stosuj 
się do wskazówek prowadzącego. Pamiętaj o 
przygotowaniu miejsca do ćwiczeń tak aby było 
bezpieczne. Zamiast maty gimnastycznej użyj np. 
koca złożonego na pół. Nagraj krótki filmik lub 
wykonaj dwa trzy zdjęcia z ćwiczeń 
rozciągających które poznasz i prześlij na adres 
e-mail nauczyciela. 

https://www.youtube.
com/watch?v=vq_4SghsXUg

Wypisz na kartce w kilku lub 
kilkunastu punktach dlaczego 
ważne jest rozciąganie mięśni 
oraz do czego może prowadzić 
słaba elastyczność mięśni i słaba 
gibkość. Zrób fotkę kartki i wyślij 
nauczycielowi.

innowacje akrobatyczne 
dziewcząt Agnieszka 
Sławińska 
aslawinska363@gmail.com

przeczytaj artykuł, ułóż w pary nazewnictwo 
akrobatyczne polsko-angielskie

https://drive.google.
com/file/d/1g3Ax8Dj6anoRwaF
JsnHOptrZtWw_4_F6/view?
usp=sharing

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

Na podstawie filmiku, do którego podaję link obok 
zapoznaj się z czynnościami wykonywanymi 
codziennie (Daily routines). Sprawdź, czy 
rozumiesz podane czynności. Nie musisz nic 
przesyłać nauczycielowi.

https://www.youtube.com/results?
search_query=kids+vocabulary+my+d
ay&sm=
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