
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 4 NA DZIEŃ 29 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: Stosuję poprawne 

formy gramatyczne 

czasownika – ćwiczenia. 

1. Przypomnij sobie informacje o czasowniku z poprzednich 

lekcji. 

2. Zapisz temat lekcji. 

3. Wykonaj zadania wskazane przez nauczyciela. 

Lekcja on-line na Teams zgodnie z planem 

2 
matematyka 

(A.W.) 

Temat: Liczby mieszane. 

Cele: 

- znasz pojęcie liczby 

mieszanej , ułamka 

właściwego i 

niewłaściwego, 

- zamieniasz liczby 

mieszane na ułamki 

niewłaściwe. 

 

Lekcja  na platformie TEAMS 

 

Podręcznik str. 87 zad. 1 ,2 

 

 

Lekcja online. 

3 
język angielski 

(K.W.) 

Temat: Possessive 

adjectives - zaimek 

dzierżawczy. 

Witajcie na kolejnej lekcji. Dziś poznajemy zaimek dzierżawczy w 

języku angielskim.. 

1. Zanotuj temat lekcji. 

2. Wykonaj zadania 1 str. 76  -ustnie.  

3. Wykonaj zad. 4 str. 77. 

 

 

4,5 

wf dz. 

(B.L) 

Temat: Doskonalenie 

techniki indywidualnej 

podczas gry w minipiłkę 

siatkową. 

 

Temat: Poznajemy gry i 

zabawy doskonalące grę 

w minipiłkę siatkową. 

Witaj! 

Przygotuj miejsce do ćwiczeń, matę i butelkę wody. 

https://www.youtube.com/watch?v=NEXixSTb35w 

 

Technika: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ovIE_O8aWI 

 

Gry i zabawy: 

https://www.youtube.com/watch?v=cb0R0fWq2T8 

 

Lekcja online. 

 

wf chł. 

(K.A.) 

 

 

Temat: Ćwiczenia 

Witam Was serdecznie   

Dzisiaj o skoku  

Skok w dal z miejsca … 

Zadanie będzie podlegało sprawdzeniu po 

powrocie do szkoły lub na lekcji online 

 



poprawiające skoczność. 

 

 

 

 

Temat:  Jak poprawić 

WYSKOK w DOMU? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-N06Gr_zG1g  

 

 

…. i trochę ćwiczeń poprawiających skoczność 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ArxY5Ex1yiI  

Pamiętaj nic na siłę. Twoje zdrowie i bezpieczeństwo są 

najważniejsze 

 

6 
wdż 

(A.Ś) 

Temat: U progu 

dojrzewania. 

 

ZAJĘCIA DLA 

CHŁOPCÓW 

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 4.11. Chłopcy – 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-N06Gr_zG1g
https://www.youtube.com/watch?v=ArxY5Ex1yiI

