
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 4 NA DZIEŃ 15 kwietnia 2021 r. (czwartek) 

Nr 

lekcji 

Przedmiot z 

planu lekcji 
 Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin odesłania rozwiązań 

nauczycielowi 

1 
język polski 

(A.W.) 

Temat: Poznajemy Mary – 

bohaterkę lektury. 

1. Zastanów się, jak była Mary na początku i dlaczego, dlaczego 

nikt jej nie lubił. 

2. Zapisz temat lekcji. 

3. Weź udział w rozmowie na temat, co spowodowało przemianę 

bohaterki, jaka się stała i dzięki komu/czemu. 

4. Wnioski zapisz w zeszycie. 

Lekcja on-line na Teams zgodnie z planem 

2 
matematyka 

(A.W.) 

Temat: Przed 

sprawdzianem – zadania. 

Cele: 

- stosujesz zdobytą wiedzę 

do rozwiązywania zadań 

typowych i 

problemowych, 

-doskonalisz umiejętność 

rozwiązywania zadań 

zamkniętych.  

 

Lekcja  na platformie TEAMS 

 

Rozwiązywanie zadań przygotowanych przez nauczyciela. 

 

 

Lekcja online. 

3 
język angielski 

(K.W.) 

Temat: Powtórzenie 

wiadomości i umiejętności 

z rozdziału 6. 

Witajcie na dzisiejszej lekcji. Na kolejnych dwóch lekcjach  

powtórzymy wiadomości z przerobionego rozdziału. Zwrócimy 

szczególną uwagę na tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych z 

czasownikiem ”have got” 

1. Zanotuj temat lekcji. 

2. Ćwiczenia str.68 zad. 2,3 oraz str. 63 zad. 2 

Przygotujcie zeszyty i długopisy, podręcznik i ćwiczenia. 

W razie pytań proszę o kontakt przez e-dziennik. 

See you soon.-Do zobaczenia. 

Lekcja online zgodnie z planem. 

4,5 
wf dz. 

(B.L) 

Temat: Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe. 

 

Temat : Doskonalenie 

umiejętności poruszania 

się po boisku w minipiłce 

siatkowej- zabawy z 

balonem. 

Przygotuj miejsce do ćwiczeń, matę i butelkę wody. 

Zaczynamy od rozgrzewki:  

https://www.youtube.com/watch?v=IxA4sApBSuA 

 

 

 

Potrzebujesz balon 

Zapraszam na lekcję on line 

 

 

 

Zapraszam na lekcję on line 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IxA4sApBSuA


wfchł. 

(K.A.) 

Temat: Ćwiczenia 

koordynacyjne. 

 

 

 

 

Temat: Ćwiczenia 

koordynacyjne - część 2. 

 

 

Witajcie   

Dzisiaj popracujemy nad koordynacją  

Część pierwsza … 

https://ewf.h1.pl/student/?token=XJe3nbqLMd1983odTFBYk5BVs8U

U7yoCDNh8zOI5Urs5hJlKzp  

 

…. i część druga 

  

https://ewf.h1.pl/student/?token=mm3uX8OP3cOkYUz1rDiHm5z5Z9

NotxbPtcH4IRDxApSOTcivS8  

Pamiętaj nic na siłę. Twoje zdrowie i bezpieczeństwo są 

najważniejsze 

lekcja online 

 

 

6 
wdż 

(A.Ś) 

Temat: Człowiek – istota 

płciowa. 

Zapraszam na Teams zgodnie z planem lekcji.  

 

1. Na lekcji zastanowimy się nad przynależnością każdego 

człowieka do płci męskiej lub żeńskiej. 

2. Porozmawiamy o pracach i zajęciach męskich, żeńskich i 

wspólnych. 

Spotykamy się na Teams o godzinie 12.45 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=XJe3nbqLMd1983odTFBYk5BVs8UU7yoCDNh8zOI5Urs5hJlKzp
https://ewf.h1.pl/student/?token=XJe3nbqLMd1983odTFBYk5BVs8UU7yoCDNh8zOI5Urs5hJlKzp
https://ewf.h1.pl/student/?token=mm3uX8OP3cOkYUz1rDiHm5z5Z9NotxbPtcH4IRDxApSOTcivS8
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