
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 4 NA DZIEŃ 27 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: Odmieniamy 

czasowniki. 

1. Przypomnij sobie wiadomości o czasowniku z poprzedniej lekcji. 

2. Zapisz temat lekcji. 

3. Wykonaj zadania wskazane przez nauczyciela. 

Lekcja on-line na Teams zgodnie z 

planem lekcji. 

 

 

2. 
matematyka 

(A.W.) 

Temat: Skracanie 

i rozszerzanie ułamków 

zwykłych – ćwiczenia. 

Cele: 

-znasz pojęcie ułamka 

nieskracalnego, 

-skracasz i rozszerzasz 

ułamki. 

Lekcja  na platformie TEAMS 

 

Podręcznik  

str. 80  zad. 1 poziom C, zad. 4 

zeszyt ćwiczeń str. 109 zad. 4,5,6 

 

 

Lekcja online 

3. 
plastyka 

(J.B.) 

Temat: Niezwykłe  drzewo 

z papieru. 

Dzień dobry, dziś pracujecie samodzielnie 

1. Wykonaj drzewo z papieru (praca przestrzenna) 

2. Instrukcję wykonania znajdziesz na Teams – Pliki – Materiały z zajęć 

Pozdrawiam ;) 

Prace zostaną sprawdzone na kolejnej 

lekcji online 

4. 
religia 

(E.R.) 

Temat: Modlę się do 

mojego Ojca. 

1. Pomódl się, odmawiając modlitwę Ojcze Nasz, prosząc Matkę Boską o 

zdrowie. 

2.Wyjaśnij, dlaczego Boga mamy nazywać Ojcem. 

Prace podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl 

 

Spotykamy się online 

 

5. 
język angielski 

(K.W.) 

Temat: Przedimek a lub an 

przed rzeczownikiem. 

Witajcie na kolejnej lekcji. Dziś utrwalicie poznane przymiotniki. 

1. Zanotuj temat lekcji. 

2. Wykonaj zadania 1 str. 75  -ustnie. 

3. Wykonaj zad. 4 str. 75. 

4. Przeczytaj tekst ze strony 76 i wykonaj zadania 2,3 str. 77. 

Lekcja online o godz. 8.15 

6. 
przyroda 

(E.B.) 

Temat: Warunki życia na 

lądzie. 

 

Lekcja online na platformie TEAMS 

Zapraszam na lekcję o godz. 12:45 

Punkty do tematu: 

1. Przystosowania roślin i zwierząt do życia na lądzie. 

Dla chętnych: Poprawa sprawdzianu z 

działu 7 .Test w zakładce zadania, 

dostępny cały dzień (od godz. 8:00 do 

23:59) 

mailto:edytarozek1974@o2.pl


2. Czynniki wpływające na życie organizmów lądowych. 
 

Temat znajduje się w podręczniku na str. 173-176 

 

 


