
4a Zadania na 23 – 27.03.2020 r.  

religia/etyka 1. Zapoznaj się z testem z podręcznika str. 84-85.  

Zapisz w zeszycie definicję słowa ,,Amen" oraz używając pojęć 

związanych z religią, ułóż krzyżówkę, której hasłem będzie 

słowo ,,Amen". 

2. Jeśli posiadasz w domu Pismo św. przeczytaj dowolny 

fragment z Nowego Testamentu i przez chwilę się nad nim 

zastanów. 

język polski Proszę przypomnieć sobie cechy baśni z podręcznika 

“Literatura i kultura” (str. 167 i 204-205) oraz wykonać w 

zeszycie zadania z tematów: “W świecie baśni” (str. 206-207) i 

“Gdy imię ma magiczną moc” (str. 208-213). 

język 

angielski 

1. Zadania (Assignments) na platformie MyEnglishLab 

2. Zaloguj się do panelu e-desk na www.pearson.pl (tam 

znajdziesz dostęp do wszystkich plików audio oraz do 

cyfrowego podręcznika) 

3. WB p. 50 cała (odpowiedzi w zał. na stronie szkoły) 

4. Subject 1: Present Simple. (zał. na stronie www), 

wykonaj notatkę w zeszycie oraz ćwiczenia. 

język 

francuski 

Należy wejść na stronę: 

http://www.yummy.pl/na-skroty/pl/game/all/1 

następnie wybrać grę:  

1. MIESZKANKA ZWIERZĄTEK (strona 17) - gra na 

słownictwo ze zwierzętami 

2.  MALOWANIE OZDÓB (strona 14) - gra z kolorami 

Uwaga, żeby otworzyć grę po francusku trzeba kliknąć na 

"Gra w języku francuskim". 

Strona posiada wiele gier w języku francuskim, więc można też 

spróbować innych. 

muzyka Kontynuacja z poprzedniego tygodnia. 

plastyka Widok z mojego okna (może być wymarzony): rysunek, A4 

(kontynuacja) 

technika Ćwiczymy do karty rowerowej 

https://brd.edu.pl/testy/testy.html lub inna wybrana strona z 

testami 

(kontynuacja) 

historia Proszę przeczytać temat z podręcznika Józef Piłsudski i 

niepodległa Polska a następnie wykonać zadania w zeszycie 

(wytłumaczenie i zadania do pobrania na stronie szkoły - zdalne 

nauczanie). Praca jest dopiero na 31.03.2020r. 

przyroda Zadanie ujęte w załączniku, przesłane również do 

wychowawcy.  

matematyka Zadania do pobrania w pliku. 

informatyka Proszę stworzyć pracę (w dowolnym programie) 

pt.”Koronawirus - czym jest i jakie zachować środki 

bezpieczeństwa”. 

wychowanie 

fizyczne 

Od 23.03.2020r 

stacjonarne: 

- ćwiczenia rozciągające (siad prosty - 4 razy po 10 sekund 

http://www.pearson.pl/
http://www.yummy.pl/na-skroty/pl/game/all/1
https://brd.edu.pl/testy/testy.html


skłon do kolan) 

- siad rozkroczny 5 razy po 10 sekund skłon do prawej i lewej 

nogi na przemian 

- skłon w przód o nogach prostych 3 razy po 10 sekund 

na zewnątrz: 

- 2 razy bieg ciągły w terenie przez 10 min, 

- 2 razy marsz przez 10 min. 

 


