
4 A zajęcia 11-15.05.2020 
 
Przyroda 
 
Temat: Obszary i obiekty chronione. 11.05.2020 
 
Zeszyt ćwiczeń ćwiczenie 1 strona 96 
Zeszyt ćwiczeń 3,4 strona 97  
 
Temat: Sprawdź się, podsumowanie działu 6  13.05.2020 
 
Zeszyt ćwiczeń ćwiczenia ćwiczenie 1,2 strona 98  
Zeszyt ćwiczeń ćwiczenie 3,4 strona 99  
 
Język  angielski  

UWAGA: Nagrania w formacie MP3 dostępne na  www.macmillan.pl/strefa-ucznia 

12.05.2020 T: Workbook practice 

·         Wykonaj polecenia w zadaniach 1,2  str. 54 w ćwiczeniówce 

13.05.2020 T: My sandwiches –workbook. 

·         Wykonaj ćwiczenie 3  na str. 54 w ćwiczeniówce. 

· Ćwiczenie 4 na stronie 54 w ćwiczeniówce-UWAGA: to ćwiczenie wykonaj w pliku WORD lub               
innym pliku tekstowym, albo wpisz w treści emaila i wyślij swojemu nauczycielowi na adres              
drabtok@wp.pl – nie przysyłaj zdjęć tekstu! (jeśli masz ochotę, możesz wykonać obrazek do swojej              
pracy, wtedy wyślij dodatkowo zdjęcie obrazka). Twój tekst powinien składać się z co najmniej 3               
zdań dotyczących każdej kanapki (nie licząc pierwszego zdania w ćwiczeniówce). Użyj wyrażeń: 

It’s got…, It hasn’t got…, oraz przymiotników delicious, horrible,nice strange. Na dodatkową ocenę              
możesz dołączyć trzeci tekst, w którym opiszesz bardzo dziwną, wymyśloną przez Ciebie kanapkę 
 (My crazy sandwich) – tutaj napisz o niej co najmniej 6 zdań.  

14.05.2020 T:Iggy the Inventor: Episode 6. 

·         Wykonaj polecenie z  zadania Quick check na str.76 w podręczniku 

·         Wykonaj polecenie do zadania 1 na str.76 w podręczniku (komiks) 

·         Wykonaj polecenie do zadania 2 na str. 77 w podręczniku 

Good luck and have fun ;) 

http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


Plastyka 

Temat: Kompozycja symetryczna 

Przeczytajcie proszę rozdział na temat kompozycji symetrycznej w książce do plastyki 
od strony 43 – 45. 

Następnie zapiszcie w zeszycie najważniejsze, waszym zdaniem, informacje. 

(Notatki nie przysyłajcie na maila)      Pamiętajcie o zaległych pracach!!! 
Pozdrawiam :) 

MATEMATYKA 

12.05.2020 – Temat: Sprawdzenie wiadomości z działań na ułamkach zwykłych. 

Drogie dzieci ( I RODZICE)  bardzo Was proszę tym razem o SAMODZIELNE wykonanie 
zadań w poniższej karcie pracy, bardzo ważne jest dla mnie, abym zobaczyła jak sobie 
radzicie z tematami z tego działu. 

Drodzy Rodzice, poniższą kartę można wydrukować odciąć wcześniejsze i późniejsze tematy 
i dzieci niech napiszą sobie na tych kartkach, a następnie zdjęcia z pracą dzieci proszę 
przesłać na mojego maila. Jeszcze raz bardzo proszę o samodzielność dzisiejszej pracy.  

 

 

        Klasa 4a język polski do 15.05.2020 r. 

11.05.2020 ( 2 lekcje) 

Temat:  Jak napisać ogłoszenie? 

Przeczytaj informacje z podręcznika str. 296. W ćwiczeniówce wykonaj zadania ze str. 104. – 
106. Zadania ze str. 106. prześlij na mój adres. 

12.05.2020 

Temat: Czas na ćwiczenia ortograficzne. 

W ćwiczeniówce zrób zadania ze str. 80. 

14.05.2020 

Temat:  Rozpoznajemy podmiot i orzeczenie. 



Wykonaj w zeszycie zadania 1., 2. str. 281. z podręcznika. 

15.05.2020 

Temat: Tworzymy zdania i równoważniki zdań. 

W zeszycie zrób zadania 3., 4. str. 283. z podręcznika. 

Do zeszytu wpisz zamiast podanych równoważników zdań zdania: 

- Wesoła zabawa dzieci w parku. 

- Czytanie córce książki przez tatę. 

- Silny wiatr w Tatrach. 

- Zjedzenie zboża przez myszy. 

 



 

 

13.05.2020 – Temat: Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000. 

Przygotowując się do dzisiejszej lekcji zapraszam do obejrzenia na YouTube filmiku pt. 
Lekcja X - Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000 – SP im. Janiny Sieklickiej w Czernicach 
Borowych (polecam) albo Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000 – pani Karolina 
Wasilewska albo MAT 4 odc. 01 - Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000, ...- pan Sebastian 
Janczy  albo Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000 –pan Tomasz Gwiazda - Następnie 
przeczytaj z podręcznika strony 182 i 183. Zapiszmy w zeszycie notatkę: 

 



 

 

 



 

 

 

Każdy z tych ułamków zwykłych jest ułamkiem właściwym czyli nie można go 
zamienić na liczbę mieszaną, inaczej budujemy ułamki dziesiętne kiedy mamy 
ułamki zwykłe niewłaściwe, wtedy zamieniamy go na liczbę mieszaną a 
następnie na ułamek dziesiętny, przykłady: 

 

Następnie spróbuj wykonać w zeszycie zadania z podręcznika: zad 1,2 str 184 

14.05.2020 – Temat: Ułamki o mianowniku 10, 100, 1000… 



Wykonaj w zeszycie zadania z podręcznika: zad 4,5,6,7 str 184 

15.05.2020 – Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych. 

Przygotowując się do dzisiejszej lekcji zapraszam do obejrzenia na YouTube filmiku pt. 
Lekcja XII - Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych – SP im. Janiny Sieklickiej w 
Czernicach Borowych albo Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych, cz 1 – Szymon 
Wojciechowski (polecam) Następnie przeczytaj z podręcznika strony 186 i 187. Wykonaj 
razem z panem Szymonem w zeszycie zadania z podręcznik: 1,2,3,4 str 187 i 188 

RELIGIA 

 11.05.2020 Bóg prowadzi swój lud. Podręcznik 116 i 117. 

Przeczytaj fragment z Pisma Świętego i zwróć uwagę jak Bóg reagował, gdy Izraelitom 
brakowało czegoś w czasie wędrówki przez pustynię. Pomyśl, że ty też jesteś ważny dla 
Boga i On czuwa także nad Tobą. Znajdź na YouTube piosenkę Bóg prowadzi swój lud – 
posłuchaj. 

14.05.2020 Jak ziarnko gorczycy. Podręcznik 118 i 119. 

Przeczytaj fragment: Kościół jak drzewo. Apostołów było tylko 12 , a dziś w Pana Jezusa 
wierzy kilka milionów ludzi. Jak ty możesz przekazywać naukę Jezusa dzisiaj – poszukaj w 
podręczniku. Może masz swoje propozycje. Znajdź na YouTube piosenkę Wiele jest serc – 
posłuchaj. 

 

15.05.2020 

Muzyka 

Temat: Współczesne aranżacje muzyki klasycznej. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P7PRGiQjbqk to link do muzyki, której proszę posłuchać 
w wolnym czasie 

Proszę poświęcić również na nadrobienie zaległości z lekcji poprzednich. Część osób wysyła 
mi regularnie efekty swojej pracy (gra na instrumencie, śpiew piosenek, notatki) a część nie 
odezwała się do tej pory ani razu. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P7PRGiQjbqk


Efektami Waszej pracy możecie się ze mną dzielić wysyłając e-mail – 
winiarskisp3piotrkow@gmail.com podając w tytule wiadomości imię i nazwisko oraz 
klasę. :) 

 
 

 

 

 

Historia 

12.05.2020 

 

Temat: Utrwalenie wiadomości - TEST 

 

UWAGA. Nie wysyłajcie mi prac z tego tygodnia. Testy rozwiązujecie samodzielnie i 
dla siebie. Nie jest wykluczone, że trzeba będzie rozwiązać taki test samodzielnie, na czas i 
na ocenę W PRZYSZŁOŚCI. 

 
 

Jeśli ktoś ma jakieś zaległości z tygodni poprzednich to: 

Efektami Waszej pracy możecie się ze mną dzielić wysyłając e-mail – 
winiarskisp3piotrkow@gmail.com podając w tytule wiadomości imię i nazwisko oraz klasę :) 

 

TECHNIKA 

Wszystkie  informacje dotyczące poniższego tematu znajdują się również na stronie 

 http:// brd.andrej.edu.pl  w zakładce Ruch pojazdów      wymijanie 

13.05.2020 

Temat: Manewry wykonywane przez rowerzystów na drodze – wymijanie. 

https://drive.google.com/open?id=1xjcxMfVdxfxDKmrEAxc9p0LEOl8CRrdO
https://drive.google.com/open?id=1xjcxMfVdxfxDKmrEAxc9p0LEOl8CRrdO


1. Pojęcie manewru. 

2. Graficzne przedstawienie 

3. Zasady obowiązujące podczas wymijania 

4. Znaki związane z tym manewrem 

 Ad. 1 

Wymijanie - to przejeżdżanie lub przechodzenie obok uczestnika ruchu poruszającego się w 
przeciwnym kierunku. 

Ad. 2 

  

 

  

  

  

 Ad. 3 

Przy wymijaniu należy zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika 
ruchu. 

Nie zawsze szerokość jezdni jest wystarczająca, aby mogły się wyminąć dwa pojazdy. 
Należy wówczas zjechać jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, zmniejszyć prędkość i w razie 
potrzeby zatrzymać się. 

Ad.4 

  

 

Pierwszeństwo dla nadjeżdżających                        Pierwszeństwo na zwężonym  
      z przeciwka                                                               odcinku jezdni 

 

 



 INFORMATYKA 

12.05.2020 

Temat: Operacje na fragmencie tekstu. 

I. Wycinamy, kopiujemy i wklejamy fragment tekstu – korzystamy ze schowka – przeczytaj 
pkt.1 z tematu 10 str. 101-102. 

II. Wykonaj ćw. 1 str.102 

 Żeby skopiować fragment tekstu należy: 

 1. Zaznaczyć fr. tekstu, który chcemy skopiować 

 

2. Klikamy PPM (prawy przycisk myszy) na zaznaczony tekst 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wybieramy kopiuj lub korzystamy ze skrótów klawiszowych Ctrl+C 

4. Ustawiamy kursor po napisanej II zwrotce,  klikamy PPM i wybieramy wklej lub skrót 
klawiszowy Ctrl+V 



5. Zapisujemy pod nazwą rzepka. 

III. Praca z dwoma oknami – wykonaj ćw.2/103. 

 

Zapamiętaj 

Jeśli stosujemy kopiuj (Ctrl+C), to fragment tekstu zostaje w dokumencie źródłowym i 
docelowym. Natomiast jeśli zastosujemy wytnij (Ctrl+X) to fragment tekstu „zabieramy” z 
dokumentu źródłowego i umieszczamy w schowku, z którego możemy ”wydobyć” stosując 
polecenie wklej (Ctrl+V) do dokumentu docelowego. 

IV. Wykonaj zad. 1,2,3,4/109 i prześlij na maila: irdud66@gmail.com 

 

 

 

mailto:irdud66@gmail.com

