
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 4 NA DZIEŃ 22 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: Portret ulubieńca – 

opisujemy swoje 

zwierzątko. 

1. Rozmowa z uczniami o ich ulubionych zwierzątkach.  

2. Zapisz temat lekcji. 

3. Przeczytaj wiersze str. 230 – 231. 

4. Wykonaj zadania wskazane przez nauczyciela. 

5. Opisz ustnie swoje ulubione zwierzątko według wskazówek z 

zad. 4 str. 323. Wykonaj rysunek w zeszycie. 

Lekcja on-line na Teams zgodnie z planem 

2 
matematyka 

(A.W.) 

Temat: Porównywanie 

ułamków. 

- porównujesz ułamki  

o równych mianownikach, 

-porównujesz ułamki 

 o równych licznikach. 

 

Lekcja  na platformie TEAMS 

 

Podręcznik str. 75 zad.1,3, str.76 zad. 4,5,6 

 

Lekcja online. 

3 
język angielski 

(K.W.) 

Temat: Sprawdzian z 

rozdziału 5. 

Na platformie TEAMS w zakładce Zadania pobierz test. Na 

wykonanie testu i przesłanie odpowiedzi masz 60 minut. 

Test do pobrania o  godz. 9.40, piszecie i odsyłacie do godziny 10.40. 

Powodzenia. 

 

4,5 

wf dz. 

(B.L) 

Temat: Doskonalenie 

odbicia piłki sposobem 

górnym i dolnym. 

 

 

Temat: Nauka zagrywki 

tenisowej. 

Witaj! 

Przygotuj miejsce do ćwiczeń, matę i butelkę wody.  

BALON LUB PLUSZAKA 

Rozgrzewka: 

https://www.youtube.com/watch?v=1a1Df2YvGAw 

 

Zagrywka: 

https://www.youtube.com/watch?v=PajQxNx0zTs 

 

 

Lekcja do samodzielnego wykonania. 

Przyślij na ocenę 20 odbić piłki lub balona 

sposobem górnym 

Zadania na platformę TEAMS 
 

wf chł. 

(K.A.) 

 

Temat: Biegowe abecadło. 

 

Temat:  Nauka i 

doskonalenie startu 

niskiego 

Witam Was serdecznie   

Dzisiaj rozpoczniemy sezon lekkoatletyczny  

Część pierwsza … 

https://www.youtube.com/watch?v=1vtssCToO2I  

 

…. i część druga 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hAWkV62IzSY  

Zadanie będzie podlegało sprawdzeniu po 

powrocie do szkoły lub na lekcji online 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1vtssCToO2I
https://www.youtube.com/watch?v=hAWkV62IzSY


Pamiętaj nic na siłę. Twoje zdrowie i bezpieczeństwo są 

najważniejsze. 

6 
wdż 

(A.Ś) 

Temat: U progu 

dojrzewania. 

 

ZAJĘCIA DLA 

DZIEWCZĄT 

Zapraszam na Teams zgodnie z planem lekcji.  

 

1. Przygotuj kartkę i długopis. 

2. Podczas zajęć będziemy pracować w oparciu o kartę pracy 

(druga strona materiału) z pliku 4.10. Dziewczęta – u progu 

dojrzewania. 

3. Na lekcji zastanowimy się jakie zmiany sygnalizują, że 

rozpoczyna się okres dojrzewania. 

4. Porozmawiamy o ważnych kwestiach, które mogą was 

niepokoić. 

Spotykamy się na Teams o godzinie 12.45 

 


