
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 4 NA DZIEŃ 4 maja 2021 r. (wtorek) 

Nr 

lekcji 

Przedmiot z 

planu lekcji 
 Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin odesłania 

rozwiązań nauczycielowi 

1. 
j. polski 

(A.W.) 

Temat: Utrwalamy wiedzę 

o rzeczowniku, 

przymiotniku i czasowniku. 

1. Powtórz wiadomości rzeczowniku, przymiotniku i czasowniku, 

korzystając z podręcznika. 

2. Zapisz temat lekcji. 

3. Wykonaj powtórzeniowe zadania interaktywne, korzystając z 

podanych linków. 

https://wordwall.net/pl/resource/1157025/polski/rzeczownik 

https://wordwall.net/pl/resource/7088564/rzeczownik 

https://wordwall.net/pl/resource/5572027/polski/rzeczownik 

https://wordwall.net/pl/resource/5939802/przymiotnik 

https://wordwall.net/pl/resource/2802529/polski/przymiotnik 

https://wordwall.net/pl/resource/2767698/przymiotnik 

https://wordwall.net/pl/resource/13918488/polski/czyta%c4%87-

czas-tera%c5%baniejszy 

https://wordwall.net/pl/resource/5017406/czasownik 

https://wordwall.net/pl/resource/1136612/polski/czasownik 

Lekcja zdalna – odczytaj wiadomość 

w dzienniku w celu potwierdzenia 

obecności i wykonaj podane zadania. 

 

 

2. 
matematyka 

(A.W.) 

Temat: Zamiana liczb 

mieszanych na ułamki 

niewłaściwe i ułamków 

niewłaściwych na liczby 

mieszane. 

Cele: 

- zamieniasz ułamki 

niewłaściwe na liczby 

mieszane, 

-zamieniasz liczby 

mieszane na ułamki 

niewłaściwe. 

Lekcja  na platformie TEAMS. 

 

Podręcznik str. 87 zad. 1 poziom B,  

Zeszyt ćwiczeń str. 111 zad. 6,7,8 

 

 

Lekcja online 

3. 
plastyka 

(J.B.) 

Temat: Eksperymenty 

plastyczne. Wesoła e-

kartka. 

 

Dzień dobry 

Widzimy się na Teams zgodnie z planem 

Przygotuj komputer z dostępnym programem graficznym lub kartkę 

formatu A5 (połowa kartki A4), ołówek, flamastry, cienkopisy i kredki. 

Widzimy się na Teams zgodnie z 

planem 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1157025/polski/rzeczownik
https://wordwall.net/pl/resource/7088564/rzeczownik
https://wordwall.net/pl/resource/5572027/polski/rzeczownik
https://wordwall.net/pl/resource/5939802/przymiotnik
https://wordwall.net/pl/resource/2802529/polski/przymiotnik
https://wordwall.net/pl/resource/2767698/przymiotnik
https://wordwall.net/pl/resource/13918488/polski/czyta%c4%87-czas-tera%c5%baniejszy
https://wordwall.net/pl/resource/13918488/polski/czyta%c4%87-czas-tera%c5%baniejszy
https://wordwall.net/pl/resource/5017406/czasownik
https://wordwall.net/pl/resource/1136612/polski/czasownik


4. 
religia 

(E.R.) 

Temat: Rozumiem naukę 

Pana Jezusa. Przyjmuję  

Pana Jezusa. 

 

1.Pomódl się, odmawiając modlitwę Ojcze Nasz, prosząc Pana Boga o 

zdrowie. 

2.Przeczytaj temat z podręcznika str. 91. 

3.Wyjaśnij co oznaczają słowa: Przekażcie sobie znak Pokoju. 

Prace podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl 

Spotykamy się online 

 

5. 
język angielski 

(K.W.) 

Temat: Zaimek wskazujący 

these oraz those. 

Witajcie na kolejnej lekcji.  

1. Zanotuj temat lekcji. 

2. Wykonamy zadania  z podręcznika ze strony 80  zad. 1,2,3 

3. Wykonamy zadania  z ćwiczeń  zad. 5,6 str. 81.     

 

Lekcja online zgodnie z planem. 

6. 
przyroda 

(E.B.) 

Temat: Porównanie 

warunków życia na lądzie i 

w wodzie – ćwiczenia. 

 

Lekcja online na platformie TEAMS 

Zapraszam na lekcję o godz. 12:45 

 

 

 

 

mailto:edytarozek1974@o2.pl

