
4a Zadania na 18 - 22 maja 2020 r.   

religia/etyka Maj, jest miesiącem, w którym modlimy się do Boga za wstawiennictwem 

Maryi.  

Zapisz w zeszycie słowa swojej ulubionej pieśni o Matce Bożej (zwrotka i 

refren). 

Jeśli nie masz swojej ulubionej, naucz się nowej, możesz skorzystać z 

propozycji: "Matko, która nas znasz", ,,Matka, która pod krzyżem stała", 

"Pozwól mi przyjść do Ciebie",  

https://www.youtube.com/watch?v=dClAJDikExU&list=PLYS5jBW-

Ulh9pK2gL3G7SN0AGHUfqkv2c&index=38 

(praca do 29.05.2020r. - nie trzeba przesyłać zdjęć) 

 

język polski 18 i 19 maja - podręcznik “Nauka o języku i ortografia”  

21 i 22 maja - podręcznik “Literatura i kultura”  

18.05.20r. - Temat: O synonimach (str. 164-166)  

Proszę wykonać w zeszycie zad. 2/164, 3/165 i 8/166. Sprawdzimy na lekcji 

on-line 19 maja. 

19.05.20r. - lekcja on-line o 13.45 (Teams) 

 Temat: O mowie niewerbalnej (str. 167-169)  

Sprawdzimy poprawność wykonania zadań z poprzedniego tematu i dowiecie 

się, czym jest mowa niewerbalna.  

21.05.20r. - Temat: Od słowa do słowa i plotka gotowa (str. 238-241) 

 Proszę przeczytać wiersz “Ptasie plotki” oraz wykonać w zeszycie zad. 4 i 

5/241.  

22.05.20r. - lekcja on-line o 11.00 (Teams)  

Temat: Jak opisaliśmy różne miejsca?  

Na lekcji odczytacie swoje opisy. 

UWAGA!  

W TYM PÓŁROCZU “ZESZYT LEKTUR” TYLKO DLA CHĘTNYCH. 

język angielski https://drive.google.com/drive/folders/10Q3NurOgF5B201oNWNvb1S8A4mS

OofqK?usp=sharing 

Lekcja Teams pt. 9:00 

język francuski Lekcja online na TEAMS poniedziałek o 9:00 (Zespół: Francuski 4A) 

Osoby, które jeszcze nie przysłały drzewa proszę to zrobić jak najszybciej!!! 

muzyka Warsztat muzyczny - lekcje online środa 9:00 

plastyka Pozwiedzaj proszę muzeum online, proponuję wycieczkę do Londynu do 

British Muzeum, zwróć uwagę na dział poświęcony Egiptowi, Mezopotamii, 

Rzymowi i Grecji (omawialiśmy na lekcji).   

 

https://artsandculture.google.com/partner/the-british-museum 

 

technika Zbliża się Dzień Mamy, zrób laurkę, wykorzystaj materiały, które masz w 

domu, przykładowy filmik instruktarzowy poniżej: 

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

Zrób zdjęcie pracy i prześlij na Teams lub na e-mail, powodzenia. 

historia Lekcja online we wtorek 9:50 przez aplikację TEAMS 

przyroda Powtórzenie materiału - informacja w załączniku 

https://www.youtube.com/watch?v=dClAJDikExU&list=PLYS5jBW-Ulh9pK2gL3G7SN0AGHUfqkv2c&index=38
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matematyka Temat w załączniku  

Lekcja online w pon. 10:20 oraz śr. 11:00 

informatyka Kontynuacja pracy z poprzedniego tygodnia 

wychowanie 

fizyczne 

Trening z koszykówki w domu, można ćwiczyć piłkami różnej wielkości. 

https://www.bing.com/videos/search?q=trening+koszyk%c3%b3wki+w+domu

&docid=608049154199194078&mid=1A2242B326F09BCDC4B21A2242B32

6F09BCDC4B2&view=detail&FORM=VIRE  

Pamiętajmy, że ćwiczymy na miarę własnych możliwości. 

Nie zapominamy o ćwiczeniach na dworze: 

-biegi, marszobieg, sprint, jazda na rowerze 

Jeszcze trochę teorii?  

teoria na temat cech motorycznych  

 https://slideplayer.pl/slide/1279643/  

WDŻ Materiał do zajęć w załączniku. Zajęcia on line 27.05.2020 r. godz. 8.00 
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