
  dla klasy 4a wychowawczyni: Agnieszka Szałaj

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

Lekcje on line: dzień, 
godzina, aplikacja, 
informacja o linku 

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Tydzień 13 8-10 czerw
ca

matematyka Katarzyna 
Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

Temat:Działania na ułamkach 
zwykłych- ćwiczenia.

poniedziałek, g.9.30, 
ZOOM

matematyka Katarzyna 
Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

Temat: Ułamki o mianowniku 
10,100,1000. Praca domowa zeszyt 
ćwiczeń strona 54, strona 55/6,7,8

wtorek, g.9.15-9.55, 
ZOOM

matematyka Katarzyna 
Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

Temat:Porównywanie ułamków 
dziesiętncych. Obejrzyj film, a 
następnie wykonaj zadania z zeszytu 
ćwiczeń strona 58. Prześlij 
odpowiedzi do czwartku. 

https://www.youtube.com/watch?
v=lhhfdsUBLCg&t=2s

Historia Renata 
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1. Przeczytaj rozdział: Bohaterowie 
Solidarności; 2.wykonaj ćwiczenie 
1,2/72; 3.Odpowiedź umieść w 
swoim folderze na kanale historia na 
TEAMS.  

Agnieszka Szałaj           
zajęcia z wychowawcą

środa, g.10.00 -10.30 
Teams

Agnieszka Szałaj             
informatyka

Proszę o wykonanie rysunku, pracy nie 
wysyłamy https://thisissand.com/

język polski Edyta Suska wtorek 
prezentujemy swoje notatki

 wtorek
Zoom 10.00-10.40

język polski Edyta Suska środa
zaloguj się na platfornie 
Epodreczniki.pl
tamat:Gatunki filmowe, wykonaj 
polecenie 2, z polecenia 5. wybierz 3 
dowolne gatunki filmu i w zeszycie 
wykonaj notatkę zgodnie z 
poleceniem, zapisz do zeszytu 
definicje: ekranizacja, adaptacja, 
obejrzyj prezentację o historii kina

https://view.genial.
ly/5ea875d80034b70d7bd75276/lear
ning-experience-challenges-wszystko-
co-powinienes-wiedziec-o-
powstawaniu-filmu?
fbclid=IwAR0Zor28KP21vRB-7gYq-
q3ugl1R4Q2dtfHtRZBt817o7liItRo8Yk
qHb2I
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Tydzień 13 8-10 czerw
ca

przyroda Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.
com

T. Rośliny uprawne. Obejrzyj filmik.
https://www.youtube.
com/watch?v=25v7UhuUExM

przyroda Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.
com

Obejrzyj filmik rośliny oleiste i 
włókniste https://www.youtube.

com/watch?v=45NP8MPJ4uY
przyroda Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.
com

T. Na łące. Wykonaj ćwiczenie - 
memory. https://learningapps.

org/11957810
Katarzyna Kołodziejczuk
Religia, 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Uroczystość Bożego Ciała środa 11.00- 11.30 
Zoom

jęz. ang, A. Grzyb Present Continuous wt. jęz. ang, 8:30-9:00, 
Zoom

jęz. ang, A. Grzyb Po naszej lekcji wtorkowej, 
wykonajcie zadania 1, 2, 3, 4 str. 39 
Workbook. Zad. 1 - zaznacz 
właściwa opcje A, B lub C. Zad.2 - 
należy uzupełnić zdania w czasie 
Present Continuous używając 
czasownika z nawiasu. Zad. 3 - 
trzeba przepisać podane zdania w 
formie przeczącej. Zad. 4 - należy 
znaleźć w zdaniu błąd i napisać je 
poprawnie.

muzyka, Karolina Szurek Przypomnij sobie i zaśpiewaj w 
domu Hymn Szkoły. Najpierw 
zaśpiewaj patrząc na tekst, potem 
zamknij oczy i zaśpiewaj z pamięci.

11:45-12:30 muzyka - 
nieobowiązkowe - wspólne 
granie, Teams

Lekcja na Teams pojawi sie w 
planie klasy 4b, natomiast 
uczniowie z 4a (wszyscy) 
dostaną dostęp do dołączenia

Jeśli masz ochotę nagraj jak 
śpiewasz Hymn Szkoły - z Waszych 
filmików wybiorę fragmenty i 
zmontuję filmik. 

https://www.youtube.com/watch?
v=2mqf49EAqSU

Na wspólne granie trzeba 
naszykować 5 szklanek z 
kolorowymi znakami 
(czerwony, pomarańczowy, 
żółty, morski, granatowy). 
Będziemy grać https://www.
youtube.com/watch?
v=zkobSH99xKE

Żeby nagranie dobrze wyszło, 
musisz śpiewać z podkładem. 
Do nagrania ubierz się w strój 
galowy! Zadbaj o tło: puste 
albo fajne. Pod linkiem (obok) 
znajdziesz podkład i tekst.

https://sp363.pl/o-
szkole/dokumenty-
szkoly/hymn-szkoly.html
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