
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 4 NA DZIEŃ 26 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: Porównanie 

warunków życia w rzece i w 

jeziorze – ćwiczenia. 

Lekcja online na platformie TEAMS 

Zapraszam na lekcję o godz. 8:00. 

Na lekcji wykonujemy ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń:  

str. 103 ćw. 1, str. 104 ćw. 2, str. 105 ćw. 1,2, str. 106 ćw. 3 

Poprawa sprawdzianu z działu 7 

odbędzie się 27.04.2021 (wtorek). 

 

Test w zakładce zadania, dostępny cały 

dzień. 

2 
j. polski 

(A.W.) 

Temat: Co robi? Co się z nim 

dzieje? Poznajemy 

czasownik. 

1. Wykonaj zadanie wstępne do tematu zad. 1 str. 237. 

2. Zapisz temat lekcji. 

3. Zapoznaj się z informacjami o czasowniku podręcznik str. 237 – 

239 oraz obejrzyj filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=Q48J9Zmz6-k 

4. Wykonaj zadania wskazane przez nauczyciela. 

Przygotuj się do kartkówki z odmiany rzeczownika przez przypadki 

 

Lekcja on-line zgodnie z planem. 

 

 

 

3 
matematyka 

(A.W.) 

Temat: Skracanie 

i rozszerzanie ułamków 

zwykłych. 

Cele: 

-znasz pojęcie ułamka 

nieskracalnego, 

-skracasz i rozszerzasz 

ułamki. 

Lekcja  na platformie TEAMS 

 

Podręcznik  

str. 80 zad. 1 poziom A, B , str. 81 zad. 1 poziom C 

 

 

Lekcja online. 

 

4,5 

wf dz. 

(B.L) 

Temat: Nauka umiejętności 

rozegrana piłki w ataku w 

minipiłce siatkowej. 

 

Temat:” Nauka umiejętności 

zbicia piłki po prostej. 

 

Witaj! 

Przygotuj miejsce do ćwiczeń, matę i butelkę wody oraz BALON 

Ćwiczenia pobudzające metabolizm: 

https://www.youtube.com/watch?v=PC9CBIXz92U 

 

Atak po prostej:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=CJM4rR6Qvlg 

Lekcja on line. 

wf chł. 

(K.A.) 

Temat: Szybka rozgrzewka 

przed bieganiem. 

 

 

 

Witam Was serdecznie   

Dzisiaj dalej o bieganiu  

Elementy rozgrzewki … 

https://www.youtube.com/watch?v=IYM09Y7CRyY  

 

 

Zadanie będzie podlegało sprawdzeniu 

po powrocie do szkoły lub na lekcji 

online 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q48J9Zmz6-k
https://www.youtube.com/watch?v=IYM09Y7CRyY


 

 

 

Temat: Technika biegu - 3 

najważniejsze elementy. 

 

 

…. i „tajemniczy” Pan Mietek 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Tu3Rt-MOm3I  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tu3Rt-MOm3I

