
dla klasy 4b wychowawczyni: Monika Cieśla

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 11 25.05-29.05

Informatyka Elżbieta Białek Programujemy ze Scratch'em

Wykonaj polecenia 
znajdujące się w 
TEAMS/kanał 
informatyka/notatki

https://teams.microsoft.
com/_#/school/notes/In
formatyka?
threadId=19:
5cc4c65a97024fb2b61
5f378e7ee3fdd@threa
d.tacv2&ctx=channel

język polski 25.05. 
2020 Monika Cieśla, 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Uzupełnij ćwiczenia i zadania ,których nie 
udało Ci się wykonać w ubiegłym tygodniu. 

język polski 26.05. 
2020 Monika Cieśla, 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Gramatyka - kartkówka . Otrzymasz przez 
dziennik One Drive dokument - kartkówkę 
w pliku Word . Należy ją uzupełnić i odesłać 
nauczycielowi do godz. 15.00. 

język polski 27.05. 
2020 Monika Cieśla, 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Zapraszam na lekcję w aplikacji Zoom. 
Będziemy rozmawiać na temat związków 
wyrazowych w zdaniu. Proszę przygotować 
zeszyt,czyste kartki i ciemnozielony 
podręcznik.

środa 27.05.2020, 
11.00- 11.40, Zoom, 
link wyślę przez 
dziennik

język polski 28.05. 
2020 Monika Cieśla, 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Zaloguj się na platformę epodreczniki.pl i 
zapoznaj z materiałem do lekcji Na scenie 
podmiot i orzeczenie. Wykonaj na 
platformie zadania 1,2,3 i 7.Nie przesyłamy 
prac.Rozwiązania zadań są widoczne na 
epodreczniki.pl.

http://epodreczniki.pl/

język polski 29.05. 
2020 Monika Cieśla, 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Zapraszam na lekcję w aplikacji Zoom. 
Będziemy rozmawiać o wykresach zdań 
pojedynczych. Proszę przygotować zeszyt,
czyste kartki i ciemnozielony podręcznik.

piątek 29.05.2020, 
11.00 - 11.40, Zoom, 
link wyślę przez 
dziennik

zadania 1,2,3 str. 39-41 
jasnozielone ćwiczenia

godzina wych. 
25.05.2020 Monika 
Cieśla,
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny

Zapraszam na lekcję w aplikacji Zoom- 
godzina wychowawcza- Tolerancja - przepis 
na pyszne ciasto...

poniedziałek 
25.05.2020 , 11.00 - 
11.40 , Zoom, link 
zostanie wysłany przez 
dziennik 24 maja 

niemiecki, K.Gawlicka, 
kasia7363@gmail.com

Thema:Wie ist dein Vater?-jaki jest Twój tata. 
Pracujemy z podręcznikiem zad 3 str 29 oraz 
zeszytem ćwiczeń zad 2,3,4 str 26/27

piątek, g.10.00-10.45,  
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Historia Renata 
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1. Przeczytaj rozdział: Szare Szergi; 2. 
Obejrzyj film (link obok); 3. wykonaj 
ćwiczenia: 1,2/66

https://www.youtube.
com/watch?
v=3RyEro8GHho&feature=
youtu.be

matematyka 25.05 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt:
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Rozszerzanie i skracanie ułamków. 
Zapisz notatkę w zeszycie przedmiotowym, 
która znajduje się w linku do zadań 
podstawowych. Oglądnij filmy. Wykonaj 
zadania z podręcznika str. 212 zad. 1- 5.

https://drive.google.
com/file/d/10dW540Uul1S_
XONXFXZOyZmDKgPHrqQt/
view?usp=sharing

https://www.youtube.
com/watch?
v=7w45aUU5H2Y

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

matematyka 27.05 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt:
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Rozszerzanie i skracanie ułamków. 
Lekcja on -line. 

Lekcja on - line zoom 
godz. 13:00 - 13:45, 
informacja zostanie 
wysłana przez dziennik

matematyka 28.05 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt:
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Dodawanie ułamków o jednakowych 
mianownikach. Zapisz notatkę w zeszycie 
przedmiotowm, która znajduję się w linku 
do zadań podstawowych.Oglądnij film. 
Rozwiąż zadania z podręcznika w zeszycie 
przedmiotowym str. 215 zad. 1-5.

https://drive.google.
com/file/d/17bRc-
C272bfVmn2TWvl9tdkPk_Z
TTK0W/view?usp=sharing

https://www.youtube.
com/watch?
v=k9iNF0PDAGo&t=23s

matematyka 29.05 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt:
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T:Dodawanie ułamków o jednakowych 
mianownikach - ćwiczenia. Uczniowie 
wykonują zadania w ćwiczeniach str. 28-31 
zad. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Dla chętnych zad. 
6, 9, 10. Po temacie dodawanie i 
odejmowanie ułamków, będzie planowana 
kartkówka w przyszłym tygodniu. 

Agnieszka Szałaj       
technika

Makieta skrzyżowania, podręcznik str 58-59. 
Zdjęcie makiety proszę przesłać na maila: 
aszalaj@wp.pl Termin 2 tygodnie

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

Przygotuj się do testu z Present simple, 
object personal pronouns (zaimki w funkcji 
dopełnienia - her, him, them...) oraz 
przysłówków częstotliwości. Test został 
umieszczony w TEAMS na kanale ogólnym, 
w zadaniach i zostanie uaktywniony 28.05. 
(czwartek) od godz. 15.00 do 18.00. 
Pamiętaj, że możesz go zrobić tylko raz!

wtorek 26.05. godz. 
12.00-12.40 ZOOM, 
zaproszenie zostanie 
wysłane przez dziennik 
elektroniczny
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przyroda Ewa  Olkowska  
biologia sp363@gmail.
com

Lekcja on-line. Temat: Warunki życia w 
wodzie i na lądzie. Przygotuj zeszyt 
ćwiczeń. 

czwartek 10.00-
10.40, Teams

Wychowanie do życia w 
rodzinie Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.
com

Temat: To umiem. Wykonaj ćwiczenie. https://drive.google.
com/open?
id=1iERpde4JFc5_tZnISKm
9Cd_4ijE3htoW

plastyka M. 
Korowajczuk-Ozga  
plastyka363@gmail.com

Tydzień poświęcony uzupełnieniu wszelkich 
zaległych prac.

Dla sumiennych: praca 
plastyczna o dowolnej 
tematyce i technice

WF dziewczęta, A. 
Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmai
l.com

Uwaga! W związku ze zbliżającym się 
okresem wystawiania ocen poniższe 
zadanie jest obowiązkowe i podlega ocenie. 
Samodzielnie zaplanuj i zrealizuj dowolną 
aktywność fizyczną trwającą minimum 40 
minut. Udokumentuj swoją aktywność 
filmikiem bądź kilkoma zdjęciami a 
następnie prześlij pliki na adres 
nauczyciela.

Innowacje akrobatyczne 
dziewcząt Agnieszka 
Sławińska 
aslawińska363@gmail.
com

Temat. Piramidy dwójkowe. Zadanie: 
przypomnij sobie piramidy dwójkowe 
wykonywane podczas zajęć. Obejrzyj film- 
zachęć rodzica lub starsze rodzeństwo do 
zabawy. Spróbuj wykonać nową piramidę. 
Pamietaj o rozgrzewce. NIE ODSYŁAJ 
ZADANIA!! 

https://www.youtube.
com/watch?
v=InyGMXZSVg8

KARTA  KRÓLOWEJ 
AKTYWNOŚCI 
FIZYCZNEJ- odeślij

Religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat 53: Po krańce ziemi - apostolska 
misja. Zrób ćwiczenia do tematu, nie 
musisz ich wysyłać.  

https://view.genial.
ly/5ec397a88e243b0d5a33
dc49/presentation-klasa-4-
po-krance-ziemi?
fbclid=IwAR20jMbsqrc7MNJ
vvBa73-
pI3PJow888DxyGk2RQWHH
UHhZFJPFynS0ziCk
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Temat: Zesłanie Ducha Świętego https://view.genial.
ly/5ecba5c7c8da060d1bdf3
2d0/horizontal-infographic-
review-smiling-faceo-
duchu-swietym-seklasy-
mlodsze

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

Zagraj w Kahoot o wartościach rytmicznych 
(jeśli zrobiłeś to w zeszłym tygodniu to nie 
musisz drugi raz). Pin do gry: 05283608 . 
Podaj soje imię, inicjał i klasę. 

https://kahoot.
it/challenge/05283608?
challenge-id=f3a984f6-
ed88-45b2-8326-
521c6dbbaf63_158980971
9924

Jeśli poszło Ci słabo możesz 
zagrać drugi raz - ja zawsze 
widząc dwa razy jedną osobę 
wybiorę lepszy wynik.

https://www.youtube.
com/watch?v=4vZ5mlfZlgk

Z filmikiem (linki obok) przećwicz sobie 
czytanie sylabami rytmicznymi wartości. 

https://www.youtube.
com/watch?v=cHad-I5AJT0
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