
MUZYKA 

KLASA MATERIAŁ 

4 A Nauczyć się na pamięć piosenki "Zagram dzieciom". Tekst i melodię 
można znaleźć na YouTube (gdyby ktoś nie miał podręcznika w domu).  
Prezentacja piosenki na lekcji po powrocie do szkoły. 4 B 

 

5 A Opracowanie na podstawie informacji z Internetu folklor jakiegoś 
regionu w Polsce (do wyboru, ale nie Kaszuby, ponieważ ten temat był 
na lekcji).  
Opracowanie powinno zawierać następujące informacje: 
- region (n. Śląsk, Podlasie) 
- charakterystyczny strój (można narysować) 
- instrumenty 
- zwyczaje 
- ciekawostki. 
Swoją pracę można wykonać w dowolnej formie: prezentacji 
multimedialnej, w zeszycie lub na kartce A4. Pracę można przesłać do 
nauczyciela (prezentacja, zdjęcie notatki) lub po powrocie do szkoły. 

5 B 

5 C 

5 D 

 

 
6 A 

Nauczyć się na pamięć słów piosenki „W kurniku”.  W ramach 
„twórczej” pracy samodzielnie ułożyć 1-2 zwrotki (może być więcej), 
jako ciąg dalszy piosenki. Należy zachować tematykę piosenki i 
odpowiednią ilość sylab. Indywidualna prezentacja piosenki odbędzie 
się po powrocie do szkoły.  Ułożone przez siebie zwrotki proszę 
przesłać do nauczyciela do 25.03. Jeśli ktoś nie ma podręcznika w 
domu, tekst piosenki można znaleźć w Internecie. 

6 B 

6 C 

6 D 

 

7 A Opracowanie informacji o swoim ulubionym zespole lub piosenkarzu. 
Opracowanie tematu może mieć formę prezentacji multimedialnej, 
notatki zapisanej w zeszycie lub na kartce A4. Pracę należy przesyłać 
do nauczyciela lub zostanie oceniona po powrocie do szkoły. 

7 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECHNIKA 

KLASA MATERIAŁ 

4 A Utrwalenie znajomości znaków drogowych: ostrzegawcze (s.37), 
zakazu (s.38), nakazu (s.39) i informacyjne (s. 40). Będzie to 
przygotowanie do kartkówki (po powrocie do szkoły) i jednocześnie do 
testu na kartę rowerową, który odbędzie się w maju. Jeśli któreś z 
dzieci nie ma podręcznika do techniki może znaleźć znaki w Internecie. 
Wymagany zakres znaków ( symbole typu A1, B2 mają tylko charakter 
informacyjny, ważne jest znaczenia znaków): 
ZNAKI OSTRZEGAWCZE 
A2, A3, A5, A6c, A6d, A7, A8, A9, A10, A20, A21, A24. 
ZNAKI ZAKAZU 
B1, B2, B9, B20, B21, B23, B25, B33, B34, B29, B35, B36.  
ZNAKI NAKAZU 
C1, C2, C5, C6, C8, C9, C12, C13, C13a, C16, C16/13, C13/C16. 
ZNAKI INFORMACYJNE 
D1, D3, D4a, D6a, D6b, D7, D9, D10, D40, D41. 

4 B 

 

5 A Wykonanie pracy ręcznej z dowolnie wybranego materiału (papier, 
plastik, druciki metalowe, włókna). Można skorzystać ze wskazówek z 
podręcznika (s.12, s.20, s.28, s.34, s.40), inspiracji z Internetu lub 
wykazać się własną pomysłowością. Oczywiście pracę wykonujemy 
tylko z tych materiałów, które mamy w domu i traktujemy to, jako 
twórczą zabawę. Praca zostanie oceniona po powrocie do szkoły lub 
na podstawie zdjęcia. 

5 B 

5 C 

5 D 

 

 
6 A 

Zapoznanie się z tematem „Nowoczesny świat techniki (s.60-63) a 
następnie udzielenie pisemnych odpowiedzi na pytania: 
1. Jakie wynalazki według ciebie będą ułatwiać życie w najbliższej 
przyszłości? 
2. Znajdź w różnych źródłach informacje na temat sztucznej 
inteligencji. Do czego jest stosowana we współczesnym świecie? 
Przesłanie odpowiedzi do nauczyciela do 27.03. 

6 B 

6 C 

6 D 

 


