
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 4 NA DZIEŃ 28 kwietnia 2021 r. (środa) 

Nr 

lekcji 

Przedmiot z 

planu lekcji 
 Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin odesłania 

rozwiązań nauczycielowi 

1. 
muzyka 

(J.B.) 

Temat: Warsztat 

muzyczny. Powtórzenie i 

utrwalenie wiadomości 

poznanych na lekcjach 

muzyki. 

Zapraszam na Teams  godz. 8.10 

Będę pytać zaległych piosenek ;) 

 

 

Zapraszam na Teams  godz. 8.10 

 

2. 
historia 

(K.W.) 

Temat: Wojny i upadek 

Rzeczypospolitej – 

powtórzenie wiadomości – 

ćwiczenia. 

 

 

    
Zapraszam na lekcję na TEAMS 28.04.2021 r. o godz. 8.55. 

  

 1. Proszę przygotować podręcznik, zeszyt i przybory do pisania. 

 2. Zapisz temat lekcji w zeszycie. 

 3. Przypomnij sobie  tematy omawiane na poprzednich lekcjach -  

podręcznik, s.76 – 107. 

 4. Dla utrwalenia wiadomości i umiejętności obejrzyj: 

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

 https://www.youtube.com?watch/v=3CRHEHGBgqA 

 https://www.youtube.com?watch/v=nJuNVDP9lz8 

Zapraszam na lekcję online 

3. 
informatyka 

(P.B.) 

Temat: Formatowanie 

tekstu w programie 

MS Word. 

1. Na dzisiejszej lekcji sformatujesz tekst według podanego wzoru. 

2. Przepisz tekst z ramki na stronie 99 „Wędrówka przez las” oraz 

wykonaj następujące polecenia: 

a) Pogrub tytuł. Zwiększ wielkość czcionki tytułu do 26 pkt. 

b) Podkreśl w tekście wszystkie wyrazy zaczynające się na literę 

„z”. 

c) Pochyl wszystkie słowa z literą „ż”. 

3. Zapisz dokument pod nazwą „las_formatowanie”. 

4. Pamiętaj o przestrzeganiu zasad poprawnej pisowni! 

Sformatowany tekst wyślij na adres 

piotrbasalyga@wp.pl lub na platformę 

Teams do 4 maja 2021 r. 

4. 
zaj. z wych. 

(A.W.) 

Temat: Jestem patriotą. 

Znam Święta Majowe. 
 

Lekcja on-line na Teams zgodnie z 

planem lekcji. 

 

mailto:piotrbasalyga@wp.pl


5. 
technika 

(P.B.) 

Temat: Poznajemy zasady 
pierwszeostwa przejazdu 

przez skrzyżowania o ruchu 
kierowanym.  

1. Na dzisiejszej lekcji utrwalisz sobie zasady pierwszeostwa 
przejazdu przez skrzyżowania. 

2. Wykonaj w zeszycie dwiczenie 6 ze strony 57. Zastanów się, 
dzięki czemu można stwierdzid, kto ma pierwszeostwo na tych 
skrzyżowaniach. 

3. Wejdź także na stronę: 
http://www.spkurow.pl/karta/krzyzowki.htm  
i spróbuj rozwiązad zamieszczone tam testy z kolejności 
przejazdu przez różne typy skrzyżowao. 

-  

 

http://www.spkurow.pl/karta/krzyzowki.htm

