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Kochani, czytajcie "Dynastię Miziołków" 
.Podczas czytania zaznaczcie sobie fragmenty, które najbardziej Was 

rozbawiły. Wypisujcie członków rodziny i kolegów Miziołka. W 
poniedziałek wstawię dla was zadanie związane z lekturą, którą 

aktualnie omawiamy. Wasza wychowawczyni wstawi dla Was filmik z 
zadaniem na grupie w messengerze :)  

język angielski 
Podręcznik Junior Explorer 4. Strona 17, zad. 9, 10, 11 

 oraz wykonać portet swojej mamy i według niego wykonać opis mamy 
(patrz s.21 podręcznik) 

język niemiecki 

1) wykonać plakat w formacie A4 na kartce z bloku technicznego pod 
nazwą "Symbole krajów niemieckojęzycznych" t.j. ilustracja + nazwa 
wybranego symbolu w języku niemieckim i polskim + krótki opis w 

języku polskim (np. mercedes, volkswagen, tort Sachera, Brama 
Brandenburska itd.)  

  2) Utrwalić następujące słownictwo: członkowie rodziny, liczebniki 
główne do 100 oraz odmianę czasowników przez osoby, zarówno 
regularnych, jak i odmieniających się nieregularnie, takich jak: sein, 
haben, mögen, können, a także odmianę czasowników zwrotnych 
 
 3) Wykonać zadanie w zeszycie ćwiczeń: ćwicz. F1 str. 51   4) Zapisać 
słownie w zeszytach przedmiotowych działania i ich rozwiązanie: 18 + 36 
=, 79 -51 =, 12 + 47 =, 88 - 23 =. 

historia 

Utrwalamy zagadnienia a pracę klasową. 
https://learningapps.org/121541 

  https://learningapps.org/6303528 
 

przyroda Wykonanie piramidy zdrowego żywienia, lapbook - uzależnienia są 
groźne, wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń do tematu: Zdrowy styl 

życia, Uzależnienia są groźne. 

matematyka www.matzoo.pl/klasa4 Rozwiązać testy z działu: Działania na liczbach , 
Działania pisemne (bez dzielenia) , Figury geometryczne -testy 

(wszystkie obwody figur) 

muzyka 

Utrwalenie wiadomości dotyczących folkloru  

(Co to jest? Co się na niego składa?).  

Wybranie 4 regionów folklorystycznych (w tym Kujaw) z mapki na 89 

str. w podręczniku i wyszukanie w internecie po jednym zwyczaju  

i jednym tańcu charakterystycznym dla każdego z tych regionów 

plastyka Dokończenie pracy „Wielkanocna pisanka”.  
technika    

wf   

informatyka Wykonanie karki wielkanocnej w programie Paint 

edukacja dla bez. 
-utrwalać znajomość znaków drogowych, -zachęcam do rozwiązywania 

testów na kartę rowerową https://kartarowerowa.net.pl 
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https://learningapps.org/6303528

