
dla klasy 4b wychowawczyni: Monika Cieśla

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

Lekcje online: dzień, 
godzina, aplikacja, 
informacja o linku 

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

15.06.2020 r. 
matematyka kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

Zostaw wolne dwie kartki na omówienie i 
poporawę sprawdzainu. Wykonaj zakładkę 
na której zapisz nowy dział UŁAMKI 
DZISIĘTNE  Na nowej stronie zapisz T: 
Ułamki o mianowniku 10, 100, 1000. 
Przepisz notatkę z linku do zadań 
podstawowych oraz zadań rozszerzonych. 
Oglądnij film. Wykonaj zadania z 
podręczika str. 244- 245 zad. 1-7.

https://drive.google.com/file/d/1Lh-
3DBgYpplryCqel4akXQUGNxoGWEK
u/view?usp=sharing

https://drive.google.
com/file/d/1OVrsfVSFZjs
mjhBHsr1WgTim6JX8h_
Wc/view?usp=sharing

https://www.youtube.
com/watch?
v=NMB4738BeFU&t=5
9s

19.06. matematyka 
kontakt: jadwiga.
strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T:Rozszerzanie i skracanie ułamków 
dziesiętnych. 

I. Przeczytaj informację na temat ułamków 
z podręcznika str. 246. Samodzielnie 
wykonaj notatkę z podr. str. 246 
Rozszerzanie ułamków dziesiętnych.
Przykłady:
0,9=0,90=0,900
0,7=0,70=0,700
7,3=7,30=7,300
Zero dopisane w ułamku dziesiętnym po 
ostatniej cyfrze z prawej strony nie zmienia 
wartości ułamka.

Skracanie ułamków dziesiętnych.
Przykłady:
0,700=0,70=0,7
3,500=3,50=3,5
1,7300=1,730=1,73
Ułamek dziesiętny można skrócić, 
opuszczając lub skreślając w ułamku 
ostatnie zera po prawej stronie przecinka.

II. Oglądnij film.

III. Wykonaj zadania z podręcznika str. 247 
zad. 1-5.

https://www.youtube.com/watch?
v=GoPAGJk-FkQ

https://drive.google.com/file/d/1Lh-3DBgYpplryCqel4akXQUGNxoGWEKu/view?usp=sharing
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Historia Renata 
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1. Obejrzyj film o Janie Pawle II (link obok) 
2. wykonaj ćwiczenie 2/74-75 https://www.cda.

pl/video/6717136e/vfilm

Religia, Katarzyna 
Kołodziejczuk, 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Częstochowa- przed obliczem 
Matki.

https://view.genial.
ly/5ea682c1da73ac0d8b04e433/inter
active-image-kl4-56?
fbclid=IwAR3okWQ1-
e88hFjyTQTIm_qXsVfpUaCk8Tuxsup
ptRpKv_HU0BQC1tnWJgw

Religia, Katarzyna 
Kołodziejczuk, 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Zbroja Boża środa 12.45 - 13.15, 
Zoom

godz.wychowawcza,
Monika Cieśla; 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Czym jest empatia? Zapraszam na lekcję w 
aplikacji ZOOM.

wtorek 16.06.2020, 10.00 
- 10.40, ZOOM, link 
wyślę przez dziennik

język polski 
16.06.2020; Monika 
Cieśla;
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Przypomnij sobie zasady pisowni " nie" z 
różnymi częściami mowy ( notatka w 
zeszycie i zielony podręcznik str.198).
Nastepnie wykonaj zadania 1,2 i 3 str. 94 i 
95 (jasnozielone ćwiczenia)

zad.11 str.99 
jasnozielone ćwiczenia

język polski 
17.06.2020; Monika 
Cieśla;
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Pisownia wyrazów z ę i ą. Zapraszam na 
lekcję w aplikacji ZOOM. Proszę 
przygotować zielony podręcznik i zeszyt. 
Można skorzystać również z epodręczników 
na Wsipnet.pl http://wsipnet.pl/

środa, 17.06.2020, 11.00 
- 11.40, ZOOM, link 
wyślę przez dziennik

język polski 
19.06.2020; Monika 
Cieśla;
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Pisownia wyrazów wielką i małą literą . 
Zapraszam na lekcję w aplikacji ZOOM. 
Proszę przygotować zielony podręcznik i 
zeszyt. Można skorzystać również z 
epodręczników na Wsipnet.pl http://wsipnet.pl/

piątek 19.06.2020, 11.00 - 
11.40, ZOOM, link wyślę 
przez dziennik

przyroda Ewa Olkowska Temat: Las ma budowę warstwową. 
Obejrzyj filmik. Wykonaj ćwiczenie 2/110

https://www.youtube.com/watch?
v=XSS7iGclFZU

Wychowanie do życia w 
rodzinie Ewa Olkowska

Temat: Dlaczego lubię być dziewczyną? Dlaczego 
lubię być chłopcem? Zastanów się nad tym 
pytaniem

https://www.cda.pl/video/6717136e/vfilm
https://www.cda.pl/video/6717136e/vfilm
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plastyka M. 
Korowajczuk-Ozga 
plastyka363@gmail.com

T: Projektowanie wnętrz
Zobacz lekcję szkoła z tvp
Link obok

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-
klasa-4,plastyka-lekcja-1-
27042020,47622866

Wykonaj projekt wnętrza fantastycznego 
pokoju.
Sprawdzę we wrześniu.

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

Free time activities. wtorek 12.00 - 12.40 
Zoom

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

Thema:Zahlen von 21 bis 100-liczby od 21 
do 100-ćwiczenia.Na tej lekcji poćwiczymy 
liczebniki wykonując zadania z zeszytu 
ćwiczeń.Pracujemy z zad 5-8 str 28/29 dzwonek.pl

piątek, g.10.00-10.40, 
Teams

muzyka, Karolina Szurek Muzykujemy wakacyjnie! (str. 119-122). 
Zaśpiewaj piosenkę "Morskie opowieści" , 
spróbuj zagrać ją na flecie, trójkącie, 
grzechotkach lub bębenku , korzystając z 
nut na stronie 121. Instrumenty możesz 
zastępić rzeczami znalezionymi w domu. 
Wykorzystaj wiedzę o wartościach 
rytmicznych i graj tak, aby muzyka 
układała się na "4" w równych "kratkach". 

prezentacja z podkładem do szanty 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

innowacje akrobatyczne 
Agnieszka Sławinska 
aslawinska363@gmail.
com

Temat. Historia gimnastyki. Obejrzyj film.

https://slideplayer.pl/slide/3231128/

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,plastyka-lekcja-1-27042020,47622866
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,plastyka-lekcja-1-27042020,47622866
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,plastyka-lekcja-1-27042020,47622866
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https://teams.microsoft.com/l/file/8f76ee0a-2f5d-47dd-a084-f6b1fa8b03b2?tenantId=0288c342-e6f3-46ce-882c-6a71ce5a6b15&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fsp363.sharepoint.com%2Fsites%2FKlasa4A2%2FShared%20Documents%2FMuzyka%2FMorskie%20Opowie%C5%9Bci.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fsp363.sharepoint.com%2Fsites%2FKlasa4A2&serviceName=teams&threadId=19:299a7721838d44be890b904c88701948@thread.tacv2&messageId=-1&groupId=e464bed1-c6cf-47d4-a34a-286c51c958de
https://slideplayer.pl/slide/3231128/

