
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 4 NA DZIEŃ 13 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:  Kto i kogo 

ukazuje na podwórku w 

wierszu „Kałużyści”? – 

praca z utworem 

poetyckim. 

1.  Powiedz, co robią dzieci w czasie wolnym na podwórku, 

placu zabaw, w parku. 

2. Zapisz temat lekcji. 

3. Przeczytaj wiersz str. 258. 

4. Wykonaj zadania do tekstu wskazane przez nauczyciela. 

Lekcja on-line na Teams zgodnie z planem 

2 
matematyka 

(A.W.) 

 Temat: Odejmowanie 

ułamków o jednakowych 

mianownikach – 

ćwiczenia. 

Cel: 

-znasz algorytm 

odejmowania ułamków o 

jednakowych 

mianownikach, 

-odejmujesz  ułamki o 

jednakowych 

mianownikach, 

- odejmujesz od liczby 

naturalnej ułamek zwykły, 

- zapisujesz wynik w 

postaci nieskracalnej. 

 Lekcja  na platformie TEAMS. 

 

Podręcznik str. 97 zad. 3,4 

zadania ze strony matzoo.pl 

oraz ze strony szalone liczby.pl 

 

 

 

 

Lekcja online. 

3 
język angielski 

(K.W.) 
 Okienko dla uczniów  

4,5 
wf dz. 

(B.L) 

 Temat: Zestaw ćwiczeń 

ogólnorozwojowych w 

domu. 

 

Temat: Doskonalenie 

umiejętności rzutu piłki 

do bramki w biegu i z 

wyskoku. 

 Witaj! 

Przygotuj miejsce do ćwiczeń, matę i butelkę wody  

Zestaw ćwiczeń: 

https://www.youtube.com/watch?v=4puL-3usr-k 

 

Rzut piłki z wyskoku: 

https://www.youtube.com/watch?v=lMiXbQW5wEk 

 

Lekcja on line. 



wf chł. 

(K.A.) 

 

Temat: Przygotowujemy 

się do testu sprawności 

fizycznej. 

 

 

 

 

 

Temat: Ćwiczenia 

relaksujące. Zestaw 

ćwiczeń odprężających 

ciało. 

Witam Was serdecznie   

Dzisiaj popracujemy nad sprawnością  

Ćwiczenia pomocne w uzyskaniu lepszych wyników … 

https://ewf.h1.pl/student/?token=NFZSn0J6O9xAAyjbjXRciSWXwy8

UpD2OKPExoSLil3BIXM5Eh9  

https://ewf.h1.pl/student/?token=49etE2hqkQ3Gk0heX4m4KpBZ1CH

vQ311uTVYIYMMQ5yLbLvu2B  

https://ewf.h1.pl/student/?token=YkZjepXh7wOyln6N5QZQCeKMtai

qHOm72lP7uI8ELxyMOMMH7v  

 

…. i coś rozluźniającego  

  

 https://www.youtube.com/watch?v=jNq9lwGR2vA&t=146s  

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 

CHŁOPCÓW 

 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://ewf.h1.pl/student/?token=NFZSn0J6O9xAAyjbjXRciSWXwy8UpD2OKPExoSLil3BIXM5Eh9
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https://ewf.h1.pl/student/?token=49etE2hqkQ3Gk0heX4m4KpBZ1CHvQ311uTVYIYMMQ5yLbLvu2B
https://ewf.h1.pl/student/?token=49etE2hqkQ3Gk0heX4m4KpBZ1CHvQ311uTVYIYMMQ5yLbLvu2B
https://ewf.h1.pl/student/?token=YkZjepXh7wOyln6N5QZQCeKMtaiqHOm72lP7uI8ELxyMOMMH7v
https://ewf.h1.pl/student/?token=YkZjepXh7wOyln6N5QZQCeKMtaiqHOm72lP7uI8ELxyMOMMH7v
https://www.youtube.com/watch?v=jNq9lwGR2vA&t=146s

