
4a Zadania na 20 – 24 kwietnia 2020 r. 

religia/etyka W pierwszą niedzielę po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego obchodzimy 

Święto Miłosierdzia Bożego. Tego dnia wspominamy św. Siostrę Faustynę 

Kowalską. Korzystając z książek o Świętych lub zasobów Internetu, zapisz w 

zaszycie notatkę o Świętej Faustynie na ok 10 zdań. Zrób zdjęcie i prześlij za 

pośrednictwem platformy TEAMS lub na adres: b.olejnik@sp26gdynia.pl do 

01.05.2020r. 

 

język polski Tematy i zadania w załączniku. Lekcja on-line 24.04.20r. w godz. 11.00-12.00 - 

Teams 

język 

angielski 

Lekcja 5 i 6 w linku 

https://drive.google.com/drive/folders/1deByVlsySiVjuYuI-

7fyHHp1sKlyaemk?usp=sharing 

Lekcja on-line Teams – pt. 9:00-10:00 

 

język 

francuski 

Podręcznik, str.29 (ramka na dole strony po prawej): Przepisz do zeszytu słówka 

dotyczące rodziny i przetłumacz je (proszę o przysłanie zdjęcia zeszytu z 

przepisanymi słówkami). 

muzyka Instrumenty perkusyjne niemelodyczne. 

Materiały i test (łatwy) na platformie Teams(W razie problemów proszę o mail) 

Do zobaczenia w środę online godz 9:00 

https://drive.google.com/file/d/17vYuKYPxu_-gb8gbITCag9QZqEa-

yOrx/view?usp=sharing 

 

plastyka Proszę obejrzyj film: https://ninateka.pl/film/kulturanek-odc-4-warsztat-malarza 

Następnie namaluj pracę wyrażającą Twoje emocje, użyj dowolnych farb, 

mieszaj kolory, zwróć uwagę na to czy malujesz farbą gęstą czy używasz dużo 

wody i jakie powoduje to efekty, prace sfotografuj i prześlij na Teams lub na e-

mail. 

technika Proszę obejrzyj film:  

https://www.youtube.com/watch?v=hxF_NhqTcLo&feature=youtu.be 

 

Rozwiąż testy na kartę rowerową, w plikach na Teams, sprawdź swoje 

odpowiedzi i je popraw. Nie musisz testów drukować, ucz się, aby w 

przyszłości móc zdać egzamin na kartę rowerową. 

historia Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni –kontynuacja. Zadania w załączniku. 

przyroda Zadania w załączniku 

matematyka Temat w załączniku  

informatyka Kontynuacja prac z poprzednich tygodni 

wychowanie 

fizyczne 

Doskonalimy siatkarskie umiejętności techniczne -ćwiczenia z piłką. 

Kształtujemy ogólną sprawność fizyczną z piłką. 

1.Obejrzyj materiał filmowy 

2.Spróbuj wykonać każde ćwiczenie próbnie 

3.Pamiętaj o wykonaniu rozgrzewki ogólnej (stacjonarnej) przed przystąpieniem 

do treningu 

4.Pamiętaj o ostrożności w posługiwaniu się piłką by nie narobić szkód w 

mieszkaniu;-)) 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=wf+w+domu+lekcja+4+%C4%87wiczenia+siatkarski 
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https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY&feature=emb_title 

 

 

WDŻ Zadania na okres dwóch tygodni - w załączniku  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY&feature=emb_title

