
 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 7 - 27.04-30.04.2020

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

Temat: Majowe święta Polaków. Warsztat 
muzyczny. Do przecztania: strony 103-
109. Główne zadanie na ten tydzień to 
poznanie roli kropki przy nucie w zapisie 
rytmicznym (przykłady i wyjaśnienia są na 
str. 107 i 103, proszę zapoznać sie z nimi 
ale nie będę robić sprawdzianu z tej 
wiedzy). 

Dla chętnych: zadanie "Posłuchajmy" ze 
str. 109. Ponadto: na spacerze lub przez 
okno zobaczyć trzmiela i przez chwile 
obserwować jego sposób latania i słuchać 
głośnego buczenia. 

https://www.youtube.
com/watch?v=vtAu7xkwNjQ

Nadal czekam na nagrania wybranej 
melodii na flecie lub dzwonkach (lub 
innym instrumencie jeśli ktoś umie). Linki 
do samouczków podaję obok.

https://www.youtube.com/watch?
v=23SrSamya9o

Dla chętnych: zadanie "Moja muzyka" str. 
109. Zamiast śpiewanki można ułożyć 
własną wiosenną melodię na flet i ją 
nagrać. 

Do wyboru "Poranek Griega" (str. 108), 
"Wiosna" Vivaldiego, można też nauczyć 
się łatwijszej melodii "Siała baba mak" 
(str. 53) lub innej, samodzielnie 
wyszukanej w książce lub nternecie. 
Melodia ma być zagrana w całości.

https://www.youtube.com/watch?
v=B3iiXja8zbQ

historia Renata Krakowska 
dziennik elektroniczny

1. obejrzyj film :Konstytucja 3 Maja (zbliża 
się święto) 2. Przygotuj kilka kotylionów, 
flag, orłów (znaki i kolory patriotyczne) 
wykonanych dowolną techniką, udekoruj 
okna w swoim mieszkaniu/pokju, zrób 
zdjęcie swojej dekoracji i przyślij zdjęcie 
do piątku.

https://gwo.pl/konstytucja-3-
maja-p4611

historia.krakowska@gmail.
com

przyroda Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com Robisz zadania, które zadałam 

wcześniej? Wykonuj je, to będzie twoje 
utrwalanie wiadomości o krajobrazie.

przyroda Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.com Kolejnym elementem krajobrazu są wody. 

Obejrzyj prezenatcję, zastanów się nad 
zadaniami, które są umieszczone w 
prezentacji 

https://drive.google.com/open?
id=1kgZJlOkJg9cVeeCTDjP7X
xwJCjOTyjVk
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koło przyrodnicze Ewa 
Olkowska Obok masz link z opisem wykonania 

doświadczenia i kartą obserwacji jak 
zakonczysz swoją obserwację to pochwal 
się, to może potrwać 

https://drive.google.com/open?
id=1A9siIP_Uwv515gPPHz5px
QA-sjaxQv-V

jęz.polski Edyta Suska 
polski.207sp363@gmail.
com dziennik elekrtoniczny

wtorek
podręcznik do nauki literatury lub 
platforma WSiPnet
temat:I tylko… wysp tych nie ma* W 
poszukiwaniu epitetów .Do zeszytu 
przepisz definicję słowa: epitet, przeczytaj 
wiersz, do zeszytu wykonaj polecenie 
1,5,6

jęz.polski Edyta Suska 
polski.207sp363@gmail.
com dziennik elekrtoniczny

środa
lekcja on-line na aplikacji Zoom, dane do 
logowania podam przez dziennik, 
przygotuj podręcznik do nauki literatury i 
zeszyt, praca domowa: do zeszytu 
przepisz definicję słowa:porównanie,  w 
zeszycie wykonaj polecenie 4i 6

jęz.polski Edyta Suska 
polski.207sp363@gmail.
com dziennik elekrtoniczny

czwartek
lekcja on-line na aplikacji Zoom, dane do 
logowania podam przez dziennik, 
przygotuj podręcznik do nauki literatury i 
zeszyt, praca domowa:do zeszytu 
przepisz definicję słowa: przenośnia, w 
zeszycie wykonaj polecenie 6

niemiecki, K.Gawlicka,
kasia7363@gmail.com

Thema:Wir singen :Familienfoto"-
śpiewamy:"Zdjęcie rodzinne"Otwórz 
zeszyt ćwiczeń na str 22 i wykonaj tam 
zadanie 1 i 2 zgodnie z poleceniem.
Nastepnie pracując z podręcznikiem na 
stronie 27 poćwicz wymowę(Aussprache) 
i poćwicz śpiewanie piosenki, dzęki której 
utrwalisz nazwy członków rodziny.
Pamiętaj-wszystkie nagrania masz na 
platformie dzwonek.pl

dzwonek.pl
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matematyka Katarzyna 
Konczak 
konczakatarzyna@gmail.
com

wtrorek Temat: Cechy podzielności liczb. 
Rzowiąż zadania, które umieszczone są 
w linku. Przeslij do 29 kwietnia. Nie 
musisz drukować możesz przepisać do 
zeszytu odpowiedzi i je przesłać

https://drive.google.
com/file/d/1MyZdI4hryA57Qsed
FkCS-BvRKohTnUJB/view?
usp=sharing

matematyka Katarzyna 
Konczak 
konczakatarzyna@gmail.
com

wtrorek  druga strona ćwiczeń do 
zrobionia

https://drive.google.
com/file/d/1izTOs_Lf-
Eap6jQQ0yIoclIryoVGScvx/view?
usp=sharing

matematyka Katarzyna 
Konczak 
konczakatarzyna@gmail.
com

środa Temat: Cechy podzielności liczb 
przez 3 i 9. Obejrzyj filmy, zrób notatkę, 
przepisz Zapamietaj. Naucz się 
własności. Zrób zadanie 1,2/188, zadanie 
5/189. Prześlij do czwartku 30 kwietnia https://www.youtube.com/watch?

v=1yIr6kJhsS8

matematyka- środa film do  cechy podzielności liczb przez 9. 

https://www.youtube.com/watch?
v=g4Ud-0yi9tE

matematyka Katarzyna 
Konczak 
konczakatarzyna@gmail.
com

Czwartek Temat: Cechy podzielności 
liczb. Zrób zadania z podręcznika 
zadaania1-7/190. Przeslij do mnie do 5 
maja

W-F dziewczęta A. 
Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmail.
com

Krzyżówka "na sportowo" :)
Temat: Rozwijamy kreatywność w nowej 
sytuacji.
Wejdź w podany link i spróbuj rozwiązać 
krzyżówkę.
Klikaj w dowolną kratkę krzyżówki, a na 
górze ekranu wyświetlą się podpowiedzi 
do wybranych haseł. Zrób screen ekranu 
lub zdjęcie krzyżówki i wyślij na adres e-
mail nauczyciela. 

https://learningapps.
org/view9733106
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W-F innowacja piłka nożna 
A. Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmail.
com

Krzyżówka "na sportowo" :)
Temat: Rozwijamy kreatywność w nowej 
sytuacji.
Wejdź w podany link i spróbuj rozwiązać 
krzyżówkę.
Klikaj w dowolną kratkę krzyżówki, a na 
górze ekranu wyświetlą się podpowiedzi 
do wybranych haseł. Zrób screen ekranu 
lub zdjęcie krzyżówki i wyślij na adres e-
mail nauczyciela. 

https://learningapps.
org/view9733106

innowacje akrobatyczne 
dziewczat Agnieszka 
Sławińska 
aslawinska363@gmail.com

Poznajemy znaczenie gibkości w 
szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży. 
Zapoznaj sie z informacjami na temat 
gibkości z podanego linka. Dokonaj 
pomiaru gibkości. 

https://drive.google.
com/file/d/1Tnw4PyJ2Oz0SY5
OLW0Q12qNArp1Z42LZ/view?
usp=sharing

Kontynuacja KARTY KRÓLOWEJ 
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Podróż do Emaus

https://view.genial.
ly/5e9debf060e2f20daa4f5176/
presentation-news-z-emaus-kl-
4-podroz-do-emaus?
fbclid=IwAR0w7AjXOX54srYF
MddYVbgg0l2ipCAu9pDw0Gcp
3inZzXe3xDjP7Dgsxac

jęz. angielski, 
AgnieszkaGrzyb ag.ang.
sp363@gmail.com

1) zrób zad 2 (wybierz właściwą opcję) 
str.78  Student’s Book,nie wysyłaj 
zadania, sprawdzimy wspólnie na lekcji 
Zoom.   2) otwórz link obok: kliknij  
poniżej opcję - ucz się  i wykonaj zadanie, 
potem kliknij opcje  graj  - dopasowania

https://quizlet.
com/pl/485528011/module-5-
food-flash-cards/

jęz.angielski, Agnieszka 
Grzyb

lekcja Zoom śr. 29.04 godz. 12:00, 
zaproszenie wyślę przez dziennik

jęz. angielski, 
AgnieszkaGrzyb ag.ang.
sp363@gmail.com

3)  otwórz link obok, kliknij  poniżej opcję - 
ucz się  i wykonaj zadanie 
potem kliknij opcje  graj  - dopasowania 

https://quizlet.
com/pl/485533216/module-4-daily-
routinefree-time-activities-flash-
cards/
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W-f chłopców Marcin Pyzara 
muksbemowo@o2.pl

1. Ponownie zachęcam do udziału w 
zajęciach z wychowania fizycznego na 
żywo prowadzonych na facebooku, każdy 
wtorek i czwartek godz.15(bardzo proszę 
o przesłanie krótkiego filmiku z waszych 
ćwiczeń na e-mail - musimy zacząć 
stawiać oceny:)) 2. Przygotuj pracę z 
sylwetką twojego ulubionego sportowca i 
przyślij na mój e-mail(praca również 
będzie oceniana)

https://www.facebook.
com/MUKS-G-81-Bemowo-
105754280801610/
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