
Wych. Fiz. Kl.4a Pałecznica 15.04.2020 r. 

Temat: Piłka nożna w domu.Obejrzyj filmik do którego podaję link i postaraj się 
wykonać te ćwiczenia.https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE&t=237s 

 

Historia kl.V Pałecznica 15.04.2020 r. 

Temat:Rządy Bolesława Krzywoustego.Przeczytać temat str. 179- 182 w 
podręczniku.Zapisać punkty do zeszytu. 

 

Historia kl. 4b Pałecznica 15.04.2020 r. 

Temat: Józef Piłsudski i niepodległa Polska. Przeczytać temat str.112- 117 w 
podręczniku. Zapisać punkty do zeszytu. Następnie przyczyny ,wydarzenie skutki ze 
str.113. 

 

Muzyka kl.VIb Pałecznica 15.04.2020 r. 

Temat:Kujawiak z oberkiem. Zapisać do zeszytu dwa pojęcia: kujawiak, oberek ze 
str.99,100 w podręczniku. Poszukać w internecie piosenki pt.” Czerwone jabłuszko”  
i przesłuchać ją. Obejrzeć na You Tube tańce kujawiak i oberek. 
https://www.youtube.com/watch?v=RjV1bpxi0bc,  

https://www.youtube.com/watch?v=W2yv16FzS3Q  

 

Wychowanie Fizyczne Kl. 4a Pałecznica 16.04.2020 r. 

Temat: Profilaktyka wad postawy. Obejrzeć filmik na you tube. 
https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec&t=160s Wybrać 
odpowiadające ci ćwiczenia i poćwiczyć. 

 

Historia kl. V Pałecznica  16.04.2020 r.  

Temat: Bolesław Krzywousty i jego testament. Ponownie przeczytać temat o 
Bolesławie Krzywoustym str. 179- 182. Zrobić zadania 1,2,3,4 str.182. 

 

Historia kl. 4a Pałecznica 16.04.2020 r. 

Temat Wojny i upadek Rzeczypospolitej- powtórzenie wiadomości. Zrób zadania 
1,2,3,4,5,6,7 ze strony 110 w zeszycie i prześlij na mojego maila do 26.04.2020 r. 

 

Wychowanie fizyczne IVa Pałecznica 17.04.2020 r. 



Temat: Układy taneczne. Obejrzyj filmik i przećwicz układ taneczny.  

 https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM&t=387s 

 

Muzyka kl.VIa Pałecznica 17.04.2020 r. 

Temat:Kujawiak z oberkiem. Zapisać do zeszytu dwa pojęcia: kujawiak, oberek ze 
str.99,100 w podręczniku. Poszukać w internecie piosenki pt.” Czerwone jabłuszko”  
i przesłuchać ją. Obejrzeć na You Tube tańce kujawiak i oberek. 
https://www.youtube.com/watch?v=RjV1bpxi0bc,  

https://www.youtube.com/watch?v=W2yv16FzS3Q 

 

Muzyka IVb Pałecznica 17.04.2020 r. 

Temat: Wielkanoc. Przeczytać temat w książce str. 99-101. Zrobić notatkę i przesłać 
na mojego malia do 26.04.2020 r. Przesłuchać w internecie piosenkę pt. 
“Wielkanocna piosenka”. 

 

Muzyka VII Pałecznica 17.04.2020 r. Pałecznica 17.04.2020 r. 

Temat: Poznajmy Wojciecha Kilara. Przeczytać informacje w podręczniku str. 
100-101. Następnie poszukać dodatkowych informacji o kompozytorze w internecie. 
Na ich podstawie wykonać biografię i przesłać na mojego maila do 26.04.2020 r. 
Posłuchać dowolnego utworu Wojciecha Kilara. 

  


