Zadania dla kl. 4
Przedmiot
matematyka

j. polski

Zadania
Ćwicz dodawanie i odejmowanie w pamięci
i sposobem pisemnym.

Wyszukaj, starannie przepisz i naucz się czytać
wiersz Jana Brzechwy pt.: „Przyjście wiosny”
Wypisz z wiersza nazwy zwierząt, uszereguj je
w kolejności alfabetycznej.
Doskonal czytanie głośne oraz czytanie ze
zrozumieniem.
Utrwalaj pisownię wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h

Linki
https://matmag.pl/
http://www.matzoo.pl/klasa
4
zakres wybrać
z dostosowaniem do
możliwości
Wyszukaj w Internecie np.
www.bajkowyzakatek.eu
https://poezja.org/wz/zbior/
Wiersze_o_wio%C5%9Bnie
/

j. rosyjski

Utrwalenie wiadomości 1 zagadnienie : Symbole
Rosji (flaga, matrioszka, samowar) 2 zagadnienie
bohaterowie bajek.

Religia/
technika
historia

Proszę o wykonanie palmy wielkanocnej

materiał dowolny

Temat 18: Jan Zamoyski – druga osoba po królu.

Zapisz notatkę w zeszycie.

Jan Zamoyski urodził się w 1542 roku w zamożnej
rodzinie szlacheckiej. W Rzeczpospolitej rządzonej
przez króla Stefana Batorego pełnił funkcję
kanclerza. Został także hetmanem, czyli
najwyższym dowódcą wojskowym. Dbał o
przygotowanie wojsk do wojny z Cesarstwem
Rosyjskim. W 1580 roku założył od podstaw
miasto Zamość. Było to miasto nowoczesne,
świetnie ufortyfikowane, czyli pełniło rolę
twierdzy. Zamość stał się ważnym ośrodkiem
rzemiosła i handlu.
Temat 19: XVII wiek – stulecie wojen.
W XVII wieku Szwedzi trzykrotnie najeżdżali
Polskę. Najgroźniejszy najazd z lat 1655-1660
nazywamy „potopem szwedzkim”. W wojnie tej
wsławił się hetman Stefan Czarniecki. Duże
znaczenia miała też obrona klasztoru na Jasnej
Górze.
W XVII wieku toczyliśmy też wojny z Turcją,
którzy chcieli podbić Europę. W 1683 roku król
Jan III Sobieski pokonał ich pod Wiedniem
(„odsiecz wiedeńska”). Skutkami tych wojen były:
epidemie, wyniszczenie, głód, osłabienie pozycji

Polski.
przyroda

Proszę o przygotowanie doświadczenia
przyrodniczego. Proszę wysiać w dwóch słoiczkach
nasiona np. rzeżuchy (lub jakiekolwiek jakie
posiadacie w domu; fasola groch itp.), na miękkim
wilgotnym podłożu. Jeden słoiczek proszę postawić
przy oknie, natomiast drugi postawić w miejscu
zaciemnionym ( może to być nawet szafka).
Proszę pielęgnować rośliny w ten sam sposób
i spisywać różnice w ich rozwoju. Można
podeprzeć się rysunkami.

https://epodreczniki.pl/a/poz
nawanie-swiataorganizmow/DVkaH74A4

informatyka

Ćwicz sprawne pisanie na komputerze.

Przepisuj teksty.

muzyka

- Utrwalaj tekst Mazurka Dąbrowskiego.
- Wykonaj plakat ulubionego zespołu muzycznego.

W-F

Wykonuj codziennie ćwiczenia zgodnie z instrukcją
(wystarczy kliknąć w link)

plastyka

- Przygotuj kartkę A3, ołówek, pastele olejne lub
suche. Wyjrzyj przez okno, poobserwuj przyrodę.
Wykonaj pracę plastyczną zatytułowaną „Wiosenny
czas”.
- Przygotuj kartkę A3, farby, pędzelki, kubek na
wodę. Pooglądaj ilustracje w ulubionych książkach.
Wykonaj swoją własną ilustrację do wybranej
książki, wiersza lub opowiadania.

https://wordwall.net/pl/resou
rce/893767/wychowaniefizyczne/wf-online-w-domu%c4%87wiczenia

