
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 4 NA DZIEŃ 20 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: Porozumienie to 

podstawa – rozmawiamy o 

obowiązkach i cechach 

właścicieli zwierząt. 

1. Wykonaj ustnie zdania wstępne str. 227. 

2. Zapisz temat lekcji. 

3. Przeczytaj tekst. 

4. Wykonaj zadania wskazane przez nauczyciela. 

Lekcja on-line na Teams zgodnie z 

planem lekcji. 

 

 

2. 
matematyka 

(A.W.) 

 Temat: Ułamek jako część 

całości – ćwiczenia. 

Cele: 

- znasz pojęcie ułamka jako 

części całości , 

- zapisujesz i odczytujesz  

ułamki zwykłe. 

 

 

Lekcja  na platformie TEAMS 

 

Zeszyt ćwiczeń str. 1,2,3, str. 104 zad. 5,6, str. 105 zad.7,8,9 

 

Lekcja online 

3. 
plastyka 

(J.B.) 

Temat: Dzień Ziemi. 

Wykonanie plakatu. 

Dzień dobry 

Przygotuj białą kartkę i kredki (do wykonania plakatu możesz również 

użyć pisaków, farb, plasteliny lub pasteli).  

Pozdrawiam ;) 

Zapraszam na Teams zgodnie z 

planem 

 

4. 
religia 

(E.R.) 

Temat: Modlę się do 

mojego Ojca. 

1. Pomódl się, odmawiając modlitwę Pod Twoją Obronę, prosząc  

Matkę Boską o zdrowie. 

2. Wyjaśnij, o co prosimy Pana Boga, odmawiając Modlitwę 

Pańską - Ojcze nasz.  

Prace podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl 

Spotykamy się online 

 

5. 
język angielski 

(K.W.) 

Temat:  We describe 

people. Opisujemy ludzi. 

Witajcie na dzisiejszej lekcji. Na dzisiejszej lekcji poznacie zwroty 

potrzebne do opisu ludzi, najpierw będą to zwroty potrzebne do opisu 

zewnętrznego, a  na kolejnych lekcjach cechy charakteru.   

1. Zanotuj temat lekcji. 

2. Ćwiczenia str.60  zad. 1,2,3. 

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. 

mailto:edytarozek1974@o2.pl


6. 
przyroda 

(E.B.) 

Temat: Poznajemy warunki 

życia w jeziorze. 

 

Lekcja online na platformie TEAMS 

Zapraszam na lekcję o godz. 12:45 

Punkty do tematu: 

1. Strefy życia w jeziorze. 

2.  Rośliny zanurzone, o liściach pływających i przybrzeżne. 

3.  Zwierzęta żyjące w jeziorze. 
 

Temat znajduje się w podręczniku na str. 167- 172 

Lekcja online na platformie TEAMS 

 

 


