
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 4 NA DZIEŃ 13 kwietnia 2021 r. (wtorek) 

Nr 

lekcji 

Przedmiot z 

planu lekcji 
 Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin odesłania 

rozwiązań nauczycielowi 

1. 
j. polski 

(A.W.) 

Temat: Uchylamy rąbka 

tajemnicy – praca z lekturą 

„Tajemniczy ogród”. 

1. Burza mózgów – czym jest tajemnica? 

2. Zapisz temat lekcji. 

3. Przypomnij sobie losy Mary od czasu jej pobytu w Indiach do 

pierwszych dni w nowym domu. 

4. Świat przedstawiony w lekturze – notatka. 

Lekcja on-line na Teams zgodnie z 

planem lekcji. 

 

 

2. 
matematyka 

(A.W.) 

Temat: Figury 

geometryczne – zadania 

uzupełniające. 

Cele: 

- stosujesz zdobytą wiedzę 

do rozwiązywania zadań 

typowych i problemowych, 

-doskonalisz umiejętność 

rozwiązywania zadań 

zamkniętych.  

Lekcja  na platformie TEAMS 

 

Podręcznik str. 61 zad. 12, 15,16,17, str. 64 zad. 5,6,7,8 

Lekcja online 

3. 
plastyka 

(J.B.) 

Temat: Kolorowe 

wycinanki. Sztuka ludowa. 

Przygotuj kolorowy papier, klej i nożyczki 

Pozdrawiam ;) 

Zapraszam na Teams zgodnie z 

planem. 

 

4. 
religia 

(E.R.) 

Temat: Mam kochać jak 

Pan Jezus. Mówię Panu 

Bogu Amen. 

1. Pomódl się, odmawiając modlitwę Zdrowaś Mario, dziękując za 

zdrowie. 

2. Wyjaśnienie, co to jest miłosierdzie i Niedziela Miłosierdzia 

Bożego. 

        3. Wyjaśnij słowo przeistoczenie str. 83- podręcznik. 

Spotykamy się online  

 



5. 
język angielski 

(K.W.) 

Temat: Can you help 

children in Cambodia? Czy 

możesz pomóc dzieciom w 

Kambodży? Rozumienie 

tekstu czytanego. 

Utrwalenie zwrotu „have 

got”. 

Witajcie na dzisiejszej lekcji. Dziś czytamy i tłumaczymy tekst ze strony  

62 „Can you help children in Cambodia”? Utrwalamy czasowniki have 

got i has got. 

1.Zanotuj temat lekcji. 

2. Podręcznik str. 62 zad. 1,2,3 .  

Przygotujcie zeszyty i długopisy, podręcznik i ćwiczenia. 

See you soon.-Do zobaczenia. 

 

Lekcja online zgodnie z planem. 

6. 
przyroda 

(E.B.) 

Temat: Warunki życia w 

wodzie. 

Zapraszam na lekcję o godz. 12:45 

Rozpoczynamy dział: Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie. 

Temat dzisiejszej lekcji znajduje się w podręczniku na str. 158-161. 

 

Lekcja online na platformie TEAMS 

 

 


