
4a Zadania na 4 – 8 maja 2020 r.   

religia/etyka Przeczytaj fragment z podręcznika str 100-101. Wykonaj ćwiczenie str 78-79. 

Zapisz w zeszycie modlitwę ,,Wierzę w Boga". 

Pozdrawiam Was i czekam na zaległe prace. 

język polski 4 i 5 maja - podręcznik “Nauka o języku i ortografia” 

7 i 8 maja - podręcznik “Literatura i kultura” 

04.05.20r. - Temat: Na szkolnej wycieczce - powtórzenie wiadomości ze 

składni (str. 156-157)  
Proszę zapisać w zeszycie odpowiedzi do zadań.  

Jeśli trzeba wybrać odpowiedź, wystarczy napisać np. 1. a, 3. F. 

05.05.20r. - lekcja on-line o 10.00 (Teams) 
Temat: Na szkolnej wycieczce - powtórzenie wiadomości ze składni (str. 158-

159) 

07.05.20r. - Temat: Co wiatrom w duszy gra... (str. 230-232)  
Proszę przeczytać wiersz J. Tuwima “Dwa wiatry”. 

08.05.20r. - lekcja on-line o 11.00 (Teams)  
Temat: Niezwykłe spotkania słów. O poetyckiej przenośni - W. Faber Pogoda” 

(str.227-229) 

język 

angielski 

Lekcja w linku: 

https://drive.google.com/drive/folders/15zcegCZ6nRQ4jLikK-

aR30u_gP5aAd2U?usp=sharing 

Lekcja Teams pt. 9:00 

język 

francuski 

Wykonaj drzewo genealogiczne swojej rodziny (według podręcznika str.34).  

Użyj czystej białej kartki/brystolu, mazaków/kredek/kolorowego 

bloku/farb/wycinanek z gazet (do wyboru).  

Podpisz członków rodziny imieniem i funkcją – po francusku, np. Michał, le 

père.  

Zdjęcie gotowej pracy proszę o przysłanie na maila 

(a.wysokinska@sp26gdynia.pl). 

muzyka „Dołącz do orkiestry”  

Mam Tobie do zaproponowania fragment utworu, który już znasz „Bolero”. 

Spróbuj ten fragment zagrać na flecie lub na innym instrumencie, na którym 

grasz. 

Nagrałem instrukcję wideo na której widać jakie chwyty na flet potrzebne są do 

tego utworu.: https://youtu.be/HrEO4-N6mss 

W załączonym pliku pdf są chwyty i nuty.   Jeśli Uda ci się opanować ten 

fragment możesz wziąć udział w tworzeniu klipu. Wszystkie nagrania połączone 

będą w jedną całość I stworzą wspólnie orkiestrę. 

https://www.youtube.com/watch?v=kuuPkUva4iI 

Nagrane wideo z fragmentem utworu wyślij na maila.( 

lekcjezdomu@gmail.com). Tempo zagrania utworu jak na wideo lekcji 

 

plastyka Weź udział w międzynarodowej wystawie, narysuj swój autoportret teraz i wyślij 

go na podany e-mail 

https://sp26gdynia.pl/narysuj-autoportret-wez-udzial-w-miedzynarodowej-e-

wystawie-dzieciaki-narysujcie-

siebie/?fbclid=IwAR3PMkJPnmCcwOX9dh7moUlaK6OgURzu0v9ICzKZcDFU

2uD7XUBLGCsX-OE 

Powodzenia! 
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technika Zrób recykingowego stworka lub zwierzaka, wykorzystaj tworzywa sztuczne np. 

plastikowe butelki, opakowania po jogurcie, możesz je dowolnie łączyć, 

malować, obklejać, zrób zdjęcie i zamieść w Teams lub wyślij na e-mail. 

Powodzenia. 

 

historia Lekcja online wtorek 9:50-10:35 przez Teams 

przyroda Zadania w załączniku 

matematyka Temat w załączniku.  

informatyka Kontynuacja pracy z ubiegłego tygodnia 

wychowanie 

fizyczne 

Witajcie Kochani Uczniowie;-)))) 

Na ten tydzień coś, a propos prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej. 

Polecam!! 

http://www.lekkoatletykadlakazdego.pl/files/04.2019/LDK_piramida_zdrowego

_zywienia_2019.pdf 

Nie zapominamy oczywiście o ćwiczeniach. 

ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE-KSZTAŁTUJEMY SIŁĘ MIĘŚNI 

CAŁEGO CIAŁA 

Wykonaj ćwiczenia zgodnie z instrukcjami prowadzącej. Powodzenia:-) 

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

 

WDŻ Zadania do wykonania w załącznikach 
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