
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 4 NA DZIEŃ 6 maja 2021 r. (czwartek) 

Nr 

lekcji 

Przedmiot z 

planu lekcji 
 Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin odesłania rozwiązań 

nauczycielowi 

1 
język polski 

(A.W.) 

Temat: Co to jest rytm 

wiersza? 

1. Przeczytaj wybrany utwór str. 249 na różne sposoby – 

samodzielnie po cichu, samodzielnie na głos, z klasą na głos, z 

klasą wykrzykując. Powiedz, do jakich dziecięcych zabaw 

nawiązują oba wiersze? 

2. Zapisz temat lekcji. 

3. Przeczytaj wybrany wiersz jeszcze raz, wydzielając wszystkie 

sylaby w wersach i klaszcząc. 

4. Wypisz rymy. 

5. Zapoznaj się z informacją co to jest rytm – str. 248 i wykonaj 

zad. 8 str. 248. 

Lekcja on-line na Teams zgodnie z planem 

2 
matematyka 

(A.W.) 

Temat: Ułamek jako 

iloraz. 

Cele: 

- znasz pojęcie ułamka 

zwykłego jako ilorazu 

dwóch liczb 

naturalnych, 

- przedstawiasz ułamki 

zwykłe jako ilorazy liczb 

naturalnych i odwrotnie 

Lekcja  na platformie TEAMS. 

 

Podręcznik str. 91 zad. 1, str. 92 zad.2,3 

 

 

Lekcja online. 

3 
język angielski 

(K.W.) 
 Okienko dla uczniów  

4,5 
wf dz. 

(B.L) 

Temat: Doskonalenie 

umiejętności poruszania 

się po boisku bez piłki i z 

piłką. 

 

Temat: Doskonalenie 

umiejętności podań 

jednorącz półgórnych. 

Witaj! 

Przygotuj miejsce do ćwiczeń, matę i butelkę wody  
Rozgrzewkę  

outube.com/watch?v=qNRk9ktTGTM 

https://www.youtube.com/watch?v=2XCIxTV4Tr0 

 

Przepisy gry: 

https://www.youtube.com/watch?v=885xu7MsfuQ 

Technika rzutu:  

Lekcja on line. 



 

https://www.youtube.com/watch?v=5Qd2ZA834qc 

wf chł. 

(K.A.) 

 

Temat: W-f w domu na 

wesoło. 

 

 

Temat: W-f w domu – 

aerobic. 

 

 

Witam Was serdecznie   

Dzisiaj majówkowo  

Na wesoło … 

https://www.youtube.com/watch?v=HfLCUrT1xxQ  

 

 

…. i tanecznie  

  

https://www.youtube.com/watch?v=h4tPxbO-cVA  

Pamiętaj nic na siłę. Twoje zdrowie i bezpieczeństwo są 

najważniejsze. 

Zadanie będzie podlegało sprawdzeniu po 

powrocie do szkoły lub na lekcji online 

 

 

6 
wdż 

(A.Ś) 

Temat: Intymność. 

 

ZAJĘCIA DLA 

DZIEWCZĄT 

Zapraszam na Teams zgodnie z planem lekcji.  

 

1. Na lekcji zastanowimy się, jakie istnieją strefy bliskości między 

ludźmi. 

2. Porozmawiamy o intymności, jako poszanowaniu osobistej strefy 

życia. 

Spotykamy się na Teams o godzinie 12.45 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HfLCUrT1xxQ
https://www.youtube.com/watch?v=h4tPxbO-cVA

