
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 4 NA DZIEŃ 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) 

Nr 

lekcji 

Przedmiot 

z planu 

lekcji 

Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 
Sposób i termin odesłania rozwiązań 

nauczycielowi 

1 
przyroda 

(E.B.) 

Temat: Poznajemy rzekę - 

charakterystyczne cechy 

poszczególnych odcinków, 

rośliny i zwierzęta żyjące w 

rzece. 

 

Lekcja online na platformie TEAMS 

Zapraszam na lekcję o godz. 8:00. 

Punkty do tematu: 

1. Odcinki rzeki: górny, środkowy, dolny. 

2.  Rośliny i zwierzęta żyjące w rzece. 

Na lekcji wykonujemy ćw. 1 str. 103 z zeszytu ćwiczeń. 

Temat znajduje się na stronie 162-166 

Lekcja online na platformie TEAMS 

 

2 
j. polski 

(A.W.) 

Temat: Rodzina w 

„Tajemniczym ogrodzie”. 

1. Pomyśl, jakie wartości są najważniejsze w rodzinie. 

2. Zapisz temat lekcji. 

3. Porównaj rodziny Dicka, Mary, Colina. Jakimi wartościami 

kierowali się rodzice bohaterów? 

4. Jakie było magiczne działanie ogrodu dla bohaterów? Zapisz 

notatkę. 

5. Zadanie domowe 

Z którym bohaterem lektury „Tajemniczy ogród” chciałbyś się 

zaprzyjaźnić i dlaczego. Opisz tę postać i uzasadnij swoje 

zdanie. Twoja praca powinna liczyć min. 100 słów. Przyślij 

pracę do oceny. Termin wykonania zadania 23 kwietnia. 

 

Lekcja on-line zgodnie z planem. 

 

 

 

3 
matematyka 

(A.W.) 

Temat: Ułamek jako część 

całości. 

Cele: 

- znasz pojęcie ułamka jako 

części całości , 

- zapisujesz i odczytujesz  

ułamki zwykłe. 

Lekcja  na platformie TEAMS 

 

Podręcznik str. 69 zad. 1,2,3, str. 70 zad. 5,7 

 

 

Lekcja online. 

 

4,5 
wf dz. 

(B.L) 

Temat: Doskonalenie 

postawy siatkarskiej w 

obronie i w ataku. 

 

Przygotuj miejsce do ćwiczeń, matę i butelkę wody. 

Potrzebujemy BALON! 

Zaczynamy od rozgrzewki:  

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

Zapraszam na lekcję on line 

 

 

Zapraszam na lekcję on line 

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


 

Temat: Doskonalenie 

umiejętności odbić oburącz 

górą i dołem. 

 

Zestaw ćwiczeń z balonem . Zapraszam do lekcji! 

https://www.youtube.com/watch?v=ynHHzDQJ9VY 

https://www.youtube.com/watch?v=4Kp0H0XFAL4 

 

wf chł. 

(K.A.) 

Temat: Połączenie prostych 

ćwiczeń, łatwych do 

powtórzenia choreografii i 

elementów stretchingu. 

 

Temat: Połączenie prostych 

ćwiczeń, łatwych do 

powtórzenia choreografii i 

elementów stretchingu - część 

2. 

Witajcie   

Dzisiaj gimnastycznie  

Część pierwsza … 

https://www.youtube.com/watch?v=0BANCqPOWL4  

 

…. i część druga 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9GM2FpIWcuQ  

Pamiętaj nic na siłę. Twoje zdrowie i bezpieczeństwo są najważniejsze. 

 

Zadanie będzie podlegało sprawdzeniu 

po powrocie do szkoły lub na lekcji 

online 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ynHHzDQJ9VY
https://www.youtube.com/watch?v=0BANCqPOWL4
https://www.youtube.com/watch?v=9GM2FpIWcuQ

