Klasa 4 A
Dzień
Klasa tygodnia Lekcja Przedmiot

4a

PN

1

historia

Temat

Instrukcja

Bohaterscy harcerze
,żołnierze niezłomni.

Obejrzyjcie proszę:
https://www.youtube.com/watch?v=iMOblA6VBAE
oraz
https://www.youtube.com/watch?v=kg-MwLFb1gA
a także :
https://www.youtube.com/watch?v=6pTPMq4ZrGw
Pomódl się modlitwą Ojcze nasz.
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religia

Wejdź w poniższy link i postępuj wg wskazówek:
https://view.genial.ly/5eddf407d02b340d647a8e79/interactive-image-4-swiatynia-opatrznosci-bozej?fbclid=
Świątynia Opatrzności IwAR0hE4toj8NYIB7RoxaaLDSJPWXGJgrL0-BpM4ObxWOg8j8xXlm9ViKsyKM
Bożej - wotum
wdzięczności.
Na zakończenie pomódl się modlitwą Pod Twoją obronę.

Prostopadłościany i
sześciany.

Otwórz linki i rozwiąż quizy:
https://www.matzoo.pl/klasa4/sciany-wierzcholki-krawedzie-prawda-falsz_88_625
https://www.matzoo.pl/klasa4/krawedzie-prostopadle-krawedzie-rownolegle_88_627
https://www.matzoo.pl/klasa4/rownolegle-i-prostopadle-sciany_88_632

matematyka

Objętość brył.

Wykonaj ćwiczenie: ćw str 152,153
Wykonane zadania prześlij na pocztę: a.tomaszewska.sp6torun@wp.pl
video lekcja o 11:00

język polski

Utrwalenie środków
stylistycznych.

Lekcja online. Proszę przygotować zeszyt ćwiczeń.

ZRZiU

1.Obejrzyj film -Podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą
https://www.youtube.com/watch?v=g6j1FO_04_g&list=LLSTA0af50mXpKIA74Hk29-g&index=7&t=4s
2.Obejrzyj film edukacyjny –włącz ostrożność
https://www.youtube.com/watch?v=es000BRePBs&list=LLSTA0af50mXpKIA74Hk29-g&index=6&t=169s
3. Gry rekreacyjne których możesz spróbować podczas wakacji:
Badminton
https://www.youtube.com/watch?v=mrnUP6gKpEc
Tenis stołowy

4a

WT

3

wychowanie
fizyczne

Bezpieczeństwo
podczas wakacji i gry
rekreacyjne

https://www.youtube.com/watch?v=C53F_FITddw
Ringo

https://www.youtube.com/watch?v=gaQUFc1twBg
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Ćwiczenie
umiejętności czytania
ze zrozumieniem.

Dla chętnych - zestaw 2. - zadania do tekstów str. 139 - 143 w zeszycie ćwiczeń.

Skala

Rozwiąż zadania: ćw str 96,97
Wykonane zadania prześlij na pocztę: a.tomaszewska.sp6torun@wp.pl
Video lekcja o 12:00

etyka

Dzieckiem być!

Wykonaj zadania, które udostępniłam w aplikacji Teams na Office 365 (zakładka „zadania”).
Powodzenia!

język angielski

Present Simple –
przeczenia

Zapraszam na wideolekcję w aplikacji Teams.

język polski

Adam Mickiewicz "Pani
Twardowska" - film
Obejrzyj filmik, przypomnij sobie treść utworu A.Mickiewicza.
animowany.
https://www.youtube.com/watch?v=6ADIsa4u3wo

język polski

matematyka

przyroda

matematyka

Życie w jeziorze.

1. Zobacz filmik https://www.youtube.com/watch?v=hxrDjKbuoD4
2.Skorzystaj z https://epodreczniki.pl/a/nad-jeziorem/DoB1c7SYx
3. W zeszycie napisz temat , narysuj jezioro i zaznacz strefy na podstawie rysunku w epodręczniku.

Mapa i plan

Rozwiąż zadania ćw str 98-100
Wykonane zadania prześlij na pocztę: a.tomaszewska.sp6torun@wp.pl
Video lekcja o 11:00
Pomódl się modlitwą Pod Twoją obronę.
Wejdź w poniższy link i postępuj wg wskazówek:
https://view.genial.ly/5ee7290fa1a8010d900d4e57/personal-branding-katecheza-na-wakacje-smiling-face?
fbclid=IwAR1bTmJZSynO4TlrzrPp58LWPqn02SL5GakPN4ZiS0PzQLL8VUVbXsTB2JA

4a

CZW

2

religia

Wakacje z Bogiem.

Na zakończenie pomódl się modlitwą Ojcze nasz i poproś o opiekę na czas wakacji. Nie zapominaj o
modlitwie.

4a

CZW

3

przyroda

Warunki życia na
lądzie.

1. Zobacz przygotowaną lekcję
https://www.youtube.com/watch?v=twtmYN6uflc
2. Skorzystaj również z
https://epodreczniki.pl/a/czy-wszedzie-zyje-sie-tak-samo/DT9CygN9

4a

CZW

4

język polski

Lektury dla klasy 5.

Zapoznaj się ze spisem lektur (w aplikacji Teams).

4a

CZW

5

plastyka

Obejrzyjcie, proszę
https://www.youtube.com/watch?v=2jUO99XrNis
Historia i historia
oraz
sztuki.
https://www.youtube.com/watch?v=wjB72EwQDIo
Wycieczka po Toruniu a także
– cd.
https://www.youtube.com/watch?v=uf75xBDgD4M
Legendy toruńskie.
Spróbujcie namówić rodziców na taki historyczny spacer.
1.Kliknij w link i wykonaj zawarte w nim polecenia:
https://drive.google.com/file/d/1iCURv4aSSiGQuUcLLvbFaFLHgObu3yaT/view?usp=sharing
2. Zagraj w grę:
https://wordwall.net/play/2736/756/995
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język angielski

Question words

Klasa 4 B
Dzień
Klasa tygodnia Lekcja Przedmiot
4b

4b
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Temat

Instrukcja

Prostopadłościan i
sześcian.

Obejrzyj film: https://pistacja.tv/film/mat00244-budowa-prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510
Wykonaj zadania ze strony 146 i 147 w zeszycie ćwiczeń.

ZRZiU

Prostopadłościany i
sześciany.

Otwórz linki i rozwiąż quizy:
https://www.matzoo.pl/klasa4/sciany-wierzcholki-krawedzie-prawda-falsz_88_625
https://www.matzoo.pl/klasa4/krawedzie-prostopadle-krawedzie-rownolegle_88_627
https://www.matzoo.pl/klasa4/rownolegle-i-prostopadle-sciany_88_632

język polski

Czym się różni zdanie
nierozwinięte od
rozwiniętego?

Zapraszam na lekcję online o godzinie 10.00.

Życie w jeziorze.

1. Zobacz filmik https://www.youtube.com/watch?v=hxrDjKbuoD4
2.Skorzystaj z https://epodreczniki.pl/a/nad-jeziorem/DoB1c7SYx
3. W zeszycie napisz temat , narysuj jezioro i zaznacz strefy jeziora na podstawie rysunku w epodręczniku.

matematyka

przyroda

Pomódl się modlitwą Pod Twoją obronę.
Wejdź w poniższy link i postępuj wg wskazówek:
https://view.genial.ly/5ee7290fa1a8010d900d4e57/personal-branding-katecheza-na-wakacje-smiling-face?
fbclid=IwAR1bTmJZSynO4TlrzrPp58LWPqn02SL5GakPN4ZiS0PzQLL8VUVbXsTB2JA
4b

PN

5

religia

Wakacje z Bogiem.

Na zakończenie pomódl się modlitwą Ojcze nasz i poproś o opiekę na czas wakacji. Nie zapominaj o

modlitwie.

4b

WT

2

język polski

Moje wakacyjne
zabawy- „Kałużyści” D.
Wawiłow.
Zapraszam na lekcję online o godzinie 9.00.
1.Obejrzyj film -Podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą
https://www.youtube.com/watch?v=g6j1FO_04_g&list=LLSTA0af50mXpKIA74Hk29-g&index=7&t=4s
2.Obejrzyj film edukacyjny –włącz ostrożność
https://www.youtube.com/watch?v=es000BRePBs&list=LLSTA0af50mXpKIA74Hk29-g&index=6&t=169s
3. Gry rekreacyjne których możesz spróbować podczas wakacji:
Badminton
https://www.youtube.com/watch?v=mrnUP6gKpEc
Tenis stołowy
https://www.youtube.com/watch?v=C53F_FITddw
Bezpieczeństwo
podczas wakacji i gry
rekreacyjne

Ringo

Zapraszam na wideokonferencję na godz.11:00

4b

WT

3

wychowanie
fizyczne
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WT

4

język angielski

Question words ....

plastyka

Obejrzyjcie, proszę
https://www.youtube.com/watch?v=2jUO99XrNis
oraz
Wycieczka po Toruniu https://www.youtube.com/watch?v=wjB72EwQDIo
– cd.
Spróbujcie namówić rodziców na taki historyczny spacer.
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etyka

Dzieckiem być!

https://www.youtube.com/watch?v=gaQUFc1twBg

Wykonaj zadania, które udostępniłam w aplikacji Teams na Office 365 (zakładka „zadania”).
Powodzenia!
Zapoznaj się ze słownictwem wakacyjnym, utrwal wybrane słówka poprzez gry.
https://www.youtube.com/watch?v=GXXPxP5NUSM&t=181s
https://wordwall.net/play/2835/508/382
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ŚR
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2

język angielski

matematyka

Summer time słownictwo

https://wordwall.net/play/2835/508/466

Różne bryły.

Lekcja online w aplikacji Teams
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 149, 150 i 151.
Obejrzyj filmy: https://www.youtube.com/watch?v=zfFMYrON6Ts
https://pistacja.tv/film/mat00243-figury-przestrzenne-wprowadzenie?playlist=510

4b

ŚR

3

język polski

Po co nam fantazja?

*Zaloguj się na platformie: Epodreczniki.pl, temat: "Po co nam fantazja?"
*Wykonaj ćwiczenie 1 ustnie, ćwiczenie 3 i 6 interaktywnie
*W ćwiczeniu 7 wykonaj rysunek i krótki opis- zdjęcie wykonanego zadania wyślij na czat lub pocztę w
aplikacji Teams.

4b

ŚR

4

informatyka

Bezpieczne wakacje.
Nie daj się wciągnąć w Otwórz link i obejrzyj krótkie filmiki o bezpieczeństwie w Internecie:
sieć
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html

4b

CZW

1

język polski

Podsumowanie
wiadomości z klasy IV. Zapraszam na lekcję online o godzinie 8.00.

4b

CZW

2

przyroda

Warunki życia na
lądzie.

4b

CZW

3

historia

Bohaterowie
powojennej Polski.

1.Zobacz przygotowaną lekcję https://www.youtube.com/watch?v=twtmYN6uflc
2.Skorzystaj również z https://epodreczniki.pl/a/czy-wszedzie-zyje-sie-tak-samo/DT9CygN9
Zapraszam na lekcję online (dołącz do lekcji przez kalendarz w Teams).
Jeszcze chwila i … rozpoczną się upragnione wakacje :) Niech podczas letniego wypoczynku towarzyszy
Ci piosenka. Poniżej znajdziesz utwory o wakacyjnej tematyce. Bezpiecznych, zdrowych i wesołych
wakacji :)
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CZW

CZW

4

6

muzyka

matematyka

Przywitaj lato
piosenką.
Podsumowanie
wiadomości w klasie
czwartej.

1. Posłuchaj piosenkę pt.: “Ostatni dzwonek - wakacji czas”, a następnie ją zaśpiewaj:
Ostatni dzwonek - wakacji czas ( wersja wokalna)
https://youtu.be/xOSGbkvZkOA
Ostatni dzwonek - wakacji czas (wersja karaoke)
https://youtu.be/EpUfGd5PYuM
2. Wysłuchaj fragment ( około 3 minuty) koncertu skrzypcowego g - moll Antonio
Vivaldiego “Lato” z cyklu “Cztery pory roku”. Podczas słuchania zamknij oczy.
Zapamiętaj, jakie myśli związane były z utworem “Lato” i zapisz je w 5 zdaniach w
zeszycie. Otwórz link: https://youtu.be/kaoqCARilbA
3. Oto kolejna propozycja piosenki wakacyjnej pt.: “Przyszło lato”.
Otwórz link, posłuchaj piosenkę https://youtu.be/Ls4y1_s5czI
4. Podczas roku szkolnego zapoznałeś/-łaś się z wiadomościami muzycznymi.
Przypomnij sobie czego się nauczyłeś. Będzie Ci ta wiedza
potrzebna, aby wyruszyć na kolejną przygodę z muzyką w klasie piątej :)

Objętość.

Obejrzyj filmy: https://www.youtube.com/watch?v=XIvX_MEqI1g
https://pistacja.tv/film/mat00248-objetosc-i-jednostki-objetosci-wprowadzenie?playlist=510
Wykonaj zadania ze strony 152 i 153 w zeszycie ćwiczeń.

