
dla klasy 4b wychowawczyni: Monika Cieśla

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Informatyka Elżbieta 
Białek

Korzystając z Word'a na portalu Office 365, 
utwórz notatke na temat ostatnio 
obejrzanego filmu.Wykorzystaj podręcznik, 
aby zapoznać się z zasadami tworzenia 
notatki str 100.  Zapisz plik pod nazwą 
Twoje nazwisko i umieść go w TEAMS w 
kanale informatyka grupa I zakładka pliki/ 
folder z Twoim nazwiskiem.

Historia Renata Krakowska 
dziennik elektroniczny 
historia.krakowska@gmail.
com

1. obejrzyj film 2. przeczytaj rozdział 17 i 18 3. 
wykonaj ćwiczenia s. 56-57

https://gwo.pl/rozbiory-polski-
p4426

Muzyka Temat: Warsztat muzyczny. (dokończenie). Str. 
108-109. Posłuchaj koncertu "Wiosna" z cyklu 
"Pory roku" Vivaldiego. Cały koncert trwa 10 
minut, więc najlepiej słuchaj go odpoczywając, 
bawiąc się albo robiąc coś co nie hałasuje i nie 
wymaga uwagi. Możesz przeczytać omówienie 
utworu dostępne w tym samym linku co nagranie.

https://ninateka.pl/audio/antonio-
vivaldi-cztery-pory-roku-wiosna

Zaległe prace: można przesyłać 
rysunki i/lub nagrania utworów 
zadanych w poprzednich 
tygodniach.

dla "wzrokowców" obok zamieszczam filmik do 
fragmentu "Wiosny" świetnie ilustrujący muzykę

https://www.youtube.com/watch?
v=a8_3arUtyio

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

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

Thema:Bist du schon fit in Deutsch?-czy jesteś 
już biegły w posługiwaniu się niemieckim?W 
ramach przygotowania do testu zaplanowanego 
na 15.maja wykonaj ćwiczenia powtórzeniowe-
zeszyt ćwiczeń str 106.Wyniki sprawdź jak zwykle 
na dzwonek.pl.Potem podsumuj zdobyte punkty
(interpretacja liczby punktów na str 105)

dzwonek.pl

https://gwo.pl/rozbiory-polski-p4426
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04.05 matematyka J. 
Strzelecka-Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 
Uczniowie w ramach lekcji przypomniają sobie 
zakres wiadomości z tego działu. Co to są 
dzielniki, wielokrotności liczb? Liczba pierwsza, 
liczba złożona? Cechy podzielności liczb przez 2, 
3, 4, 5, 9, 10, 25, 100. Rozwiązują krzyżówkę 
podaną w linku, przepisując lub przerysowując do 
zeszytu przedmiotowego.

https://drive.google.
com/file/d/195ntXotpZ7kjXMJP
B8vjHHpgZyAJQ3BE/view?
usp=sharing

06.05 matematyka J. 
Strzelecka-Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Praca kontrolna cechy podzielnośc liczb. Praca 
przeniesiona z daty 30.04.2020 r. Praca podlega 
ocenie. Uczniowie rozwiązują zadania, które 
otrzymają dnia 06.05.2020r. w postaci linku na e-
maila. Na rozwiązanie zadań masz całą lekcję. 
Każdy uczeń podpisuje się swoim imieniem i 
nazwiskiem, klasą, datą oraz godziną rozpoczęcia 
i zakończenia pisemnej pracy oraz SP363. Nie 
musisz drukować pracy! Rozwiązania zapisz na 
swojej kartce, zrób zdjęcie pracy, a następnie 
wyślij do nauczyciela w dniu 06.05 na e-maila: 
jadwiga.strzelecka-wlodarz@szkolanr14.pl Staraj 
się nie popełnić błędu w adresie, gdyż prace 
wówczas są odsyłane do admisistratora, co 
opóźnia proces sprawdzenia pracy. Przypominam 
o lekcji on-line na zoomie godzina 13:00. Podczas 
lekcji on -line ucznowie będą rozwiązywac 
zadania z pracy kontolnej. 

07.05 matematyka J. 
Strzelecka-Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Ułamek jako część całości. Uczniowie zapisują 
notakę w zeszytach przedmiotowych - link w 
zadaniach podstawowych. Rozwiązują zadania z 
podręcznika str. 195- 196 zad. 1-6.

https://drive.google.
com/file/d/1xEnMWD6KngpLEl
d-4ydzAbXbWasWs7M5/view?
usp=sharing

08.05. matematyka J. 
Strzelecka-Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Ułamek jako część całości. Rozwiązują 
zadania z podręcznika str. 196-197 zad. 7-14.
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Wychowanie do życia w 
rodzinie Ewa Olkowska

Jeśli chcesz i masz ochotę, napisz mi swoje 
przemyślenia z obejrzanego filmu.

Wychowanie do życia w 
rodzinie Ewa Olkowska

Temat: Mój autoportret. Obok masz link do 
ćwiczenia - Zastanów się jaka, jaki jesteś. Te 
ćwiczenie wykonujesz sam dla siebie, ale jeśli 
chcesz pochwalić się, to prześlij mi. 

https://drive.google.com/open?
id=1KvLllRRvgHBG1AM7NIYw
xtPzElhkvI4V

przyroda Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.com Wykonaj ćwiczenie. 

https://learningapps.org/watch?
v=pqmhyi89j20

przyroda Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.com

Temat : Krajobraz dawniej i dziś.  Wykonaj 
ćwiczenie 1 i 2 str. 94. Wykonane odeślij na 
mail. do dn.11.05.

przyroda Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.com

 Przeczytaj temat Obszary i obiekty chronione. 
Musisz wiedzieć co to są parki narodowe, 
rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe.  Może 
byłeś w jakimś Parku Narodowym, to napisz mi w 
jakim i co ci się w nim podobało? Czekam na 
mail do dn.11.05

https://www.youtube.com/watch?
v=VlZBr5bRxr0

godz. wychowawcza 4.05. 
monikaciesla6@wp.pl i 
dziennik elektroniczny 

Wartości na plus - rozmawiamy o tolerancji - 
zajęcia w aplikacji ZOOM godz.11.00

język polski 4.05. Monika 
Cieśla monikaciesla6@wp.
pl i dziennik elektroniczny 

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

język polski 5.05. Monika 
Cieśla monikaciesla6@wp.
pl i dziennik elektroniczny

Lektura - wyobraź sobie, że możesz przenieść się 
na jeden dzień do Mirmiłowa. Na kolejnej kartce 
napisz w kilku zdaniach, jak go spędziłeś i z 
którymi bohaterami spotkałeś się osobiście. Pracę 
prześlij nauczycielowi do 7.05.

język polski 6.05. Monika 
Cieśla monikaciesla6@wp.
pl i dziennik elektroniczny

Lektura - zapraszam na lekcję w aplikacji 
ZOOM godz.11.00.Przygotuj kolejne dwie kartki ,
kolorowe flamastry i kredki . Na jednej kartce 
zamieścimy na osi czasu wydarzenia, na drugiej 
zaprezentujemy bohaterów. 
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język polski 7.05. Monika 
Cieśla monikaciesla6@wp.
pl i dziennik elektroniczny

Lektura - na oddzielnej kartce przedstaw w 
ciekawy sposób ( rysunek, strzałki...) swojego 
ulubionego bohatera z komiksu . Pochwalicie się 
pracami na lekcji online w piątek 8.05.

język polski 8.05. Monika 
Cieśla monikaciesla6@wp.
pl i dziennik elektroniczny

Zapraszam na lekcję w aplikacji ZOOM godz.
11.00 - podsumujemy nasze rozważania 
dotyczące lektury . Po zajęciach otrzymacie test 
podsumowujący,który należy wypełnić i przesłać 
nauczycielowi do 12.05 

Stwórz dalszą  część komiksu 
„Kajko i Kokosz”. Napisz tekst 
oraz narysuj obrazki ( termin 
wykonania - 15.05)

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

Poznajemy czas Present Simple. Temat zostanie 
wyjaśniony na lekcji w aplikacji ZOOM, spotkanie 
środa, godz. 12.00. Zaproszenie na spotkanie 
zostanie wysłane przez dziennik elektroniczny

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Maj miesiącem Matki Bożej https://view.genial.
ly/5e9eb4b0bc1ba60db2fc7478/horiz
ontal-infographic-lists-katecheza-
majowa-kl-4-6?
fbclid=IwAR0V_0iSwIyWGGQLlyPefH
gxjlwP2Suz9GEwc_18jDmitRwgn-
KGB6IiVrg

religia Katarzyna Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.com

Betania - spotkanie przy grobie. https://view.genial.
ly/5eaa71c8d6eb530d7ac9bf80/prese
ntation-betania-przy-grobie?
fbclid=IwAR1UVMbycV1IJkjEAhxvvJ
NqQJ_ag_jg8Ti7NJXmGsMHa-
DgGbVNOUJtY8E 

religia Katarzyna Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.com

Proszę o zrobienie ćwiczeń do tematu nr 38 i 
przesłanie na podany adres.
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W-F dziewcząt A.
Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmai
l.com

Ćwiczenia z nietypowym przyborem. Ćwicz 
według poleceń instruktora z filmu. Jeśli będziesz 
miał problem ze zdobyciem"papieru" użyj innego 
bezpiecznego przyboru wedlug własnego 
pomysłu. Wymyśl kilkanaście ćwiczeń ale 
pamiętaj o bezpieczeństwie. Pochwal się 
wykonaniem zadania w formie zdjęć na adres e-
mail nauczyciela. 

https://www.youtube.
com/watch?v=g0cPDe6X_ik

innowacje akrobatyczne 
dziewcząt Agnieszka 
Sławińska 
aslawinska363@gmail.com

Temat: Zachęcamy innych do aktywności 
fizycznej. Zadanie: Przeczytaj informacje 
zamieszczone w linku obok, podejmij 
zaproponowaną aktywność fizyczną, zachęć 
innych do aktywnego wypoczynku w wybranym 
przez Ciebie miejscu. 

https://drive.google.
com/file/d/1KhYLK2C2nfsoiHKj
7IeprUp0-wtSpBVz/view?
usp=sharing

Karta KRÓLOWEJ 
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

https://drive.google.
com/open?
id=19rM9Vm9U5sTyL8EBq
2XK1oXKlODO72QV
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plastyka M. Korowajczuk-
Ozga  plastyka363@gmail.
com

T: Sztuka antyczna
Podręcznik str.50
Poszukaj dodatkowych  informacji o sztuce Grecji 
i Rzymu.
Techniki malarskie: mozaika, fresk, malarstwo 
wazowe.
Ćwiczenie plastyczne str.50
Z papieru kolorowego (czerwonego i czarnego) 
wykonaj i ozdób wazę zgodną z zasadami 
tworzenia waz w starożytnej Grecji.
Więcej informacji, kształt waz obok:                                                                         
•        format A4, 
•        technika - papier kolorowy w kolorze 
czerwonym i czarnym, 
•        ozdobienie wazy - geometryczne ornamenty 
- pisaki
•        całość po wykonaniu naklejona centralnie 
na białą kartkę A4. 
•        praca czysta, estetyczna 
                                         

http://www.moja-grecja.
pl/kultura/ceramika

W-f chłopców plus 
innowacja Marcin Pyzara 
muksbemowo@o2.pl

1.Jak zawsze zachęcam do wspołnego 
poruszania się ze mną we wtorki i czwartki o godz 
15:00 na facebooku MUKS G-81 Bemowo 2. 
Obejrzyj film na temat diety młodego sportowca i 
przygotuj jedniodniowy zdrowy jadłospis. Pracę 
przyślij do mnie na e-mail.

https://www.youtube.com/watch?
v=4ogl1B-4QTM

http://www.moja-grecja.pl/kultura/ceramika
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