
4a Zadania na 30.03. – 03.04.2020 r. 

religia/etyka 1. Jeśli posiadasz w domu Pismo św. znajdź fragment Mt 6, 5-14. Jeśli nie 

posiadasz, skorzystaj z wersji elektronicznej Pisma św. dostępnego na stronie: 

https://biblia.deon.pl/.  

(W lewym górnym rogu, pod napisem Otwórz księgę i rozdział wpisz skrót 

księgi (Mt), rozdział (6), znajdź w tekście fragment od 5 do 14). Przeczytaj go. 

Wykonaj ćwiczenie str. 68-69 

2. Pomódl się do Pana Boga o ustanie pandemii koronawirusa. 

(praca do wykonania na 10.04.2020) 

język polski Proszę zrobić zdjęcia wykonanych zadań z ubiegłego tygodnia i przesłać na 

moją pocztę do 03.04.20r. Zadania na ten tydzień w załączniku. 

język 

angielski 

https://drive.google.com/drive/folders/16Rp31nOyrP_QRaDQ8eTwtNIi6TB_gf-

O?usp=sharing 

język 

francuski 

Zadanie rozsyła uczniom wychowawca.  

Proszę o przysłanie mi zrobionej pracy do 04.04! 

muzyka Słuchając fragmentu utworu naszkicuj (mały rysunek) swoje wyobrażenia 

ołówkiem w zeszycie lub na kartce J 

(wyślij zdjęcie swojego rysunku do 7 kwietnia) Link do utworu: 

https://drive.google.com/file/d/1eJgMI1VNM_Dgwoh81ofNeIzztMdVG33-

/view?usp=sharing 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania napisz: 

lekcjezdomu@gmail.com lub za pomocą platformy Teams (aplikację możesz 

również pobrać na telefon lub tablet) 

plastyka Zrób pisankę według swojego pomysłu, zrób zdjęcie 

(praca do wykonania na 10.04.2020) 

technika Wykonaj pamiątkowy album ze swoimi zdjęciami z wakacji, pamiątkami, 

pocztówkami, biletami, opisz zdjęcia – technika dowolna, np. kolorowe kartki 

A4 przedziurkowane i związane, zostaw do oceny po powrocie do szkoły. 

(praca do wykonania na 10.04.2020) 

historia Kontynuacja zadania z poprzedniego tygodnia. Proszę jednak o przesłanie mi 

zrobionej pracy. 

przyroda Zadania w załączniku do wykonania do piątku godz. 14; spotkanie on line 

(Teams) czwartek godz. 12.00 

matematyka Zadania w załączniku  

informatyka Proszę wykonać pracę dotyczącą profilaktyki w walce z koronawirusem – 

technika dowolna. 

wychowanie 

fizyczne 
Witajcie Kochani!!!!😊Poniżej przesyłam link z ćwiczeniami, pomiędzy pracą 

wykonywaną przed komputerem. Słuchajcie komentarza i wykonajcie tę serię 

3x. 

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

Te ćwiczenia wykonujecie codziennie od poniedziałku do piątku (od 30.03-

03.04.2020). 

Po “turbo rozgrzewce” wykonujecie ćwiczenia rozciągające. 

https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw 

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie Ewa Róg😊 

WDŻ Zadanie w załączniku  
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