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

Praca z podręcznikiem wir smart 1.
Wykonaj 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:)) https://www.dzwonek.pl/Klett

innowacje akrobatyka 
dziewczat

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

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

v=mGi9l10gZ58

Kontynuuj gimnastykę w przerwach 
pomiędzy czasem 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

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 

https://www.youtube.
com/watch?

v=kr5iZEBMQJ8

Jeśli dodatkowo zrobisz stroik, 
pisanki czy palmę samodzielnie - 

pochwal się swoim dziełem. 

https://www.youtube.com/watch?v=mGi9l10gZ58
https://www.youtube.com/watch?v=mGi9l10gZ58
https://www.youtube.com/watch?v=mGi9l10gZ58
https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc
https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc
https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc
https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc
https://www.youtube.com/watch?v=kr5iZEBMQJ8
https://www.youtube.com/watch?v=kr5iZEBMQJ8
https://www.youtube.com/watch?v=kr5iZEBMQJ8
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religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Golgota - cena Zbawienia.
podr str 106-107 zeszyt ćwiczeń str 
94-96

https://view.genial.
ly/5e80eb417fd6910db47fff

41/interactive-image-
golgota-cena-zbawienia

jęz.polski- wtorek-
sprawoazdanie z całego 
tygodnia wysyłamy na 
adres:polski.
207sp363@gmail.com, 
zapytania, wątpliwości: 
dziennik elektroniczny

podręcznik WSiP temat "Bądź 
mądry, pisz wiersze", przeczytaj 
wiersz "Moje próżnowanie", do 
zeszytu zapisz definicję słowa"
wiersz", pisemnie odpowiedz na 
polecenie 1 i 3, zdjęcie pracy prześlij 
w sprawozdaniu

Narysuj w zeszycie, jak wyobrażasz 
sobie poetę, pamiętaj o estetce 

wynywanych zadań, zdjęcie pracy 
prześlij w tygodniowym 

sprawozdaniu

jęz.polski- środa 
konsultacje z 
nauczycielem platforma 
WSiPnet od godz.8.00 
do 9.00

podręcznik WSiP, temat "Bawimy się 
w rymy, zabawa to łatwa", 
przeczytaj wiersz S. Grochowiaka, 
do zeszytu zapisz definicję słów: 
rym i ożywienie, pisemnie wykonaj 
polecenie 1, ułóż jak  najdłuższe 
ciągi "węże" rymujących się 
wyrazów zakończonych na - ęty,- 
ówka,-uje. Policz i zapisz, ile 
wyrazów zrymowałeś., wyślij w 
sprawozdaniu zdjęcie pracy

jęz.polski- czwartek Ułożone poprzedniego dnia ciągi 
wyrazów, "węże",przedstaw w 
ciekawej przestrzennej formie 
plastycznej ( termin wykonania do 
6.04)

https://view.genial.ly/5e80eb417fd6910db47fff41/interactive-image-golgota-cena-zbawienia
https://view.genial.ly/5e80eb417fd6910db47fff41/interactive-image-golgota-cena-zbawienia
https://view.genial.ly/5e80eb417fd6910db47fff41/interactive-image-golgota-cena-zbawienia
https://view.genial.ly/5e80eb417fd6910db47fff41/interactive-image-golgota-cena-zbawienia
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jęz.polski-piątek Podręcznik WSiP. temat:pisownia nie 
z różnymi częściami mowy,przepisz 
do zeszytu zasady pisowni "nie" z 
różnymi częściami mowy, w 
ćwiczeniach wykonaj ćw.1,3,4,5str.
94-96

ćwiczenia utrwalające 
rozpoznawanie części mowy

https:
//learningapps.

org/view5790812

matematyka -wtorek 
Katarzyna Konczak 
konczakkatrzyna@gmail.
com

Zrób zadanie 8 podręcznika strona 
174, zadanie 10 strona 175
Zeszyt ćwiczeń strona 110 zadanie 6
Zadania należy przesłać zrobione 
zadania do 1.04  godzina 12.00

matematyka -środa, 
czwartek, piatek 
Katarzyna Konczak 
konczakkatrzyna@gmail.
com. w piątek  3 
kwietnia o godz. 13.00 
zapraszam was na 
konsultacje online przez 
aplikację zoom - 
informacje jak działa 
zoom oraz zaproszenie 
na konsultacje podam 
przez dziennik 
elektroniczny na adres 
rodzica i ucznia 
(konsultacje nie są 
obowiązkowe)

Zbieramy i przedstawiamy informacje za 
pomocą  tabel i diagramów. Środa - 
dzwonisz, czwartek- rysujesz tabelę i 
umieszczasz dane, piątek- rysujesz 
diagram słupkowy.Nalezy zwrócić uwagę, 
że na diagramie słupkowym trzea wybrać 
odpowiednią jednostkę!!!. Przesyłasz do 
6.04. Praca będzie oceniana

https://drive.google.
com/file/d/1uR_OxUF9K_M

Cfzm_VVIJaDJkjxgqNGM6/v
iew?usp=sharing

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.

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

105754280801610/

https://learningapps.org/view5790812
https://learningapps.org/view5790812
https://learningapps.org/view5790812
https://drive.google.com/file/d/1uR_OxUF9K_MCfzm_VVIJaDJkjxgqNGM6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uR_OxUF9K_MCfzm_VVIJaDJkjxgqNGM6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uR_OxUF9K_MCfzm_VVIJaDJkjxgqNGM6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uR_OxUF9K_MCfzm_VVIJaDJkjxgqNGM6/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/MUKS-G-81-Bemowo-105754280801610/
https://www.facebook.com/MUKS-G-81-Bemowo-105754280801610/
https://www.facebook.com/MUKS-G-81-Bemowo-105754280801610/
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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

przyroda Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.
com

czekam kochani na Wasze zaległe prace, środa 
1.04 rano

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

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.

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

na mail.

https://www.youtube.com/watch?v=mGi9l10gZ58
https://www.youtube.com/watch?v=mGi9l10gZ58
https://www.youtube.com/watch?v=mGi9l10gZ58
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przyroda Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.
com

W czasach gdzie higiena jest 
najważniejsz  proponuję wykonanie 

mydła,przepis obok, pochwal się czy 
się udało  

https://drive.
google.com/open?

id=1abQRG-
tWXXUJ0_0w_BxqY

2J2wEc1swP2
historia 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/

historia Renata 
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

https://drive.google.
com/file/d/1M8z7qYqT8CHz

dHQrqKGlPx_I4qT-
yiaY/view?usp=sharing

 język angielski 
Agnieszka Grzyb ag.ang.
sp363@gmail.com, 
dziennik, Zoom 06.04 
pon. kosultacje godz. 
11.00-11.30

wejdź w link obok i zagraj jako ty, 
czyli podajesz swoje imię i dwie 
pierwsze litery nazwiska, będę 
mogła ocenić twoją pracę 

https://kahoot.
it/challenge/0293207?

challenge-id=b678e56c-
e7c9-4453-8b4d-

43ef8bca7fdb_1585568458
520

https://drive.google.com/open?id=1abQRG-tWXXUJ0_0w_BxqY2J2wEc1swP2
https://drive.google.com/open?id=1abQRG-tWXXUJ0_0w_BxqY2J2wEc1swP2
https://drive.google.com/open?id=1abQRG-tWXXUJ0_0w_BxqY2J2wEc1swP2
https://drive.google.com/open?id=1abQRG-tWXXUJ0_0w_BxqY2J2wEc1swP2
https://drive.google.com/open?id=1abQRG-tWXXUJ0_0w_BxqY2J2wEc1swP2
http://visit360.pl/poland/warszawa/lazienki/
http://visit360.pl/poland/warszawa/lazienki/
http://visit360.pl/poland/warszawa/lazienki/
https://drive.google.com/file/d/1M8z7qYqT8CHzdHQrqKGlPx_I4qT-yiaY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M8z7qYqT8CHzdHQrqKGlPx_I4qT-yiaY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M8z7qYqT8CHzdHQrqKGlPx_I4qT-yiaY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M8z7qYqT8CHzdHQrqKGlPx_I4qT-yiaY/view?usp=sharing
https://kahoot.it/challenge/0293207?challenge-id=b678e56c-e7c9-4453-8b4d-43ef8bca7fdb_1585568458520
https://kahoot.it/challenge/0293207?challenge-id=b678e56c-e7c9-4453-8b4d-43ef8bca7fdb_1585568458520
https://kahoot.it/challenge/0293207?challenge-id=b678e56c-e7c9-4453-8b4d-43ef8bca7fdb_1585568458520
https://kahoot.it/challenge/0293207?challenge-id=b678e56c-e7c9-4453-8b4d-43ef8bca7fdb_1585568458520
https://kahoot.it/challenge/0293207?challenge-id=b678e56c-e7c9-4453-8b4d-43ef8bca7fdb_1585568458520
https://kahoot.it/challenge/0293207?challenge-id=b678e56c-e7c9-4453-8b4d-43ef8bca7fdb_1585568458520
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1) Przeczytaj informacje w ramce na 
str 133/podręcznik - Prepositions of 
time/przyimki czasu. Wyjaśniono 
tam kiedy stosujemy i z jakimi 
wyrażeniami określającymi czas 
przyimki:on, in, at. podane są 
również przykłady. 2) przeczytaj 
również ramkę na str. 73/podr. 
następnie zrób zad. 4 i 5 str.
73/podr., przyślij zdjęcie 
wykonanych zadań.

https://learningclub.egis.com.
pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_kl
asa_4_podrecznik_wieloletni_nagrani
a_audio

1) wysłuchaj nagrania tekstu str. 
74/podr, link do nagrania podany 
obok. 2)przeczytaj tekst i przepisz 
do zeszytu wyrazy z ramki pod 
tekstem, dodaj do nich również: 
score o goal, nickname, different, 
important, match wraz z 
tłumaczeniem na polski, uzyj Diki.pl. 
3) zrób zadanie 1 str. 74 - dopasuj 
połówki zdań w zeszycie.

https://learningclub.egis.com.
pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_kl
asa_4_podrecznik_wieloletni_nagrani
a_audio

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

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

https://staremelodie.
pl/piosenka/3458/Przepi%C3%
B3reczka

zagraj melodię "Przepióreczka" na 
flecie lub dzwonkach i wyślij lub 

udostępnij  mi filmik. Obok link do 
samouczka

https://www.youtube.
com/watch?
v=fVHBY7PLodQ

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_4_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio
https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_4_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio
https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_4_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio
https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_4_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio
https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_4_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio
https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_4_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio
https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_4_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio
https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_4_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio
https://staremelodie.pl/piosenka/3458/Przepi%C3%B3reczka
https://staremelodie.pl/piosenka/3458/Przepi%C3%B3reczka
https://staremelodie.pl/piosenka/3458/Przepi%C3%B3reczka
https://www.youtube.com/watch?v=fVHBY7PLodQ
https://www.youtube.com/watch?v=fVHBY7PLodQ
https://www.youtube.com/watch?v=fVHBY7PLodQ
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konsultacje: czwartek g. 
11-12:30 na skype 
(jestem jako muzyka.
gim81@gmail.com)

Zapamiętaj pojęcia pisane na żółto 
oraz informacje ze spinaczem. 
(Najlepiej przepisywać notatkę 
słuchając muzyki - linki obok) 
Przepisz do zeszytu notatkę podaną 
poniżej, uzupełnij na podstawie 
podręcznika oraz słuchnych nagrań 
brakujące wyrazy.

https://www.youtube.com/watch?
v=CO041R-Ilco

wyrecytuj z klaskaniem rytmy ze str. 
91

Polskie tańce narodowe to takie, 
które są znane w ........................ 
Są to: mazur, polonez, ..............., 
.................... i ......................... .

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

zagraj w kahoot (pamiętaj aby jako 
nicka użyć imienia, inicjału i klasy). 
Wejdź na www.kahoot.it i podaj PIN 

0653662

https://kahoot.
it/challenge/065366

2?challenge-
id=f3a984f6-ed88-

45b2-8326-
521c6dbbaf63_1585

578331219
Słuchając ludowego mazura "Nad 
czystą 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.... 

https://ninateka.pl/audio/stanislaw-
moniuszko-mazur-z-opery-halka

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-xa-
dVFSToF_owA0/edit

?usp=sharing

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

Zastanów sie i zapisz dlaczego 
ważne jest abyśmy znali folklor 

naszego regionu.
w przyszłym tygodniu bęziemy grać 
na szklankach (przyda się 5 
szklanek od nutelli lub zwykłych)
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 dla klasy 4a wychowawczyni: Agnieszka Szałaj

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

tydzień III 30.03-03.04

technika                                            
Agnieszka Szałaj

Proszę wykonać wiszącą dekorację na 
podstawie filmu, można wykorzystać 
dowolne materiały. Zdjęcia pracy lub 
filmik proszę wysłać na adres: 
aszalaj@wp.pl

https://www.youtube.com/watch?
v=MEaDx5xX9jY

Informatyka                                                
Agnieszka Szałaj

Proszę o nagranie filmiku lub zdjęcia wykonanej 
pracy z techniki. Pracę proszę wysłać z własnego 
adresu email do mnie na adres :aszalaj@wp.pl

lekcja wychowawcza 
Agnieszka Szałaj

Proszę o godzinie 11.00 uczestniczyć 
w spotkaniu z wychowawcą w grupie 
w aplikacji Facebook

https://www.youtube.com/watch?v=MEaDx5xX9jY
https://www.youtube.com/watch?v=MEaDx5xX9jY

