
4a Zadania na 11 - 15 maja 2020 r.   

religia/etyka Kontynuacja zadania z ubiegłego tygodnia. 

Proszę o przesłanie zaległych prac. 

język polski 11 i 12 maja - podręcznik “Nauka o języku i ortografia” 

14 i 15 maja - podręcznik “Literatura i kultura” 

11.05.20r. - Temat: Powtarzanie z łąką w tle (str. 160-162) 

Proszę wykonać w zeszycie zad. 1,2/160 i 3,4,5,6/162. 

12.05.20r. - lekcja on-line o 13.45 (Teams) 
Temat: Powtarzanie z łąką w tle (str. 160-162) 

Sprawdzimy poprawność wykonania zadań i będzie kontynuacja tematu. 

14.05.20r. - Temat: W raju łakomczuchów (str. 233-235) 

Proszę przeczytać fr. powieści “Charlie i fabryka czekolady” oraz 

przygotować ustną odpowiedź - zad. 1 i 3/235. 

15.05.20r. - lekcja on-line o 11.00 (Teams) 

Temat: W raju łakomczuchów. Opis miejsca (str. 233-237) - kontynuacja 

tematu 

język 

angielski 

Lekcja w linku 

https://drive.google.com/drive/folders/1WiTg76WAOmB2A3CU_OmugUm

8Wt2kOlxM?usp=sharing 

Lekcja Teams pt. 9:00 

język 

francuski 

Kontynuacja zadania z ubiegłego tygodnia (drzewo genealogiczne). Czekam 

na prace do 14.05 (czwartek)! 

muzyka Projekt “Dołącz do orkiestry”. Zachęcam do wzięcia udziału i czekam na 

wasze wideo. Pamiętajmy o terminowym odsyłanie zadań i o spotkaniach 

online 

 

plastyka Kontynuacja zadań z zeszłego tygodnia. Proszę o zaległe prace, czekam do 

17.05, po tym terminie wstawiam ocenę negatywną za każdą brakującą 

pracę bez możliwości skreślenia. Twórczej pracy. 

technika Kontynuacja zadań z zeszłego tygodnia. Proszę o zaległe prace, czekam do 

17.05, po tym terminie wstawiam ocenę negatywną za każdą brakującą 

pracę bez możliwości skreślenia. Twórczej pracy. 

 

historia Lekcja online 12.05.2020r. przez aplikację Teams. Przypominam, że 

piszemy sprawdzian. 

przyroda Zadania w załączniku 

matematyka Materiały w załączniku  

informatyka Bezpiecznie w sieci: proszę o wyjaśnienie pojęć związanych z internetem;  

nick, internauta, wirus komputerowy, program antywirusowy, haker, spam, 

netykieta, emotikon, serfowanie, serwis internetowy. 

wychowanie 

fizyczne 
Krzyżówka związana ze sportem. Coś dla umysłu😊 

https://cloud6i.edupage.org/cloud/ECHO_cz._2.pdf?z%3AteNkCR0VCIFe

Ml24CzVMRxBBwQyY00ZB4LlGP%2BXASvye%2Bh97l1OiBBi0cizh9u

HC 

Coś dla ciała😉 

Rozciąganie całego ciała. Regularne rozciąganie mięśni, ścięgien i więzadeł 

wzmacnia je, wpływa pozytywnie na stabilizację stawów, a jednocześnie 

zwiększa ich zakres ruchomości i prawidłowa postawę, Jest to ochrona 

przed kontuzjami i urazami. Ta aktywność ruchowa to duży sprzymierzeniec 

https://drive.google.com/drive/folders/1WiTg76WAOmB2A3CU_OmugUm8Wt2kOlxM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WiTg76WAOmB2A3CU_OmugUm8Wt2kOlxM?usp=sharing
https://cloud6i.edupage.org/cloud/ECHO_cz._2.pdf?z%3AteNkCR0VCIFeMl24CzVMRxBBwQyY00ZB4LlGP%2BXASvye%2Bh97l1OiBBi0cizh9uHC
https://cloud6i.edupage.org/cloud/ECHO_cz._2.pdf?z%3AteNkCR0VCIFeMl24CzVMRxBBwQyY00ZB4LlGP%2BXASvye%2Bh97l1OiBBi0cizh9uHC
https://cloud6i.edupage.org/cloud/ECHO_cz._2.pdf?z%3AteNkCR0VCIFeMl24CzVMRxBBwQyY00ZB4LlGP%2BXASvye%2Bh97l1OiBBi0cizh9uHC


naszego ciała. Dlatego proponuję co tydzień  

https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg 

WDŻ Lekcja on line środa godz. 8.00 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

