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str. 1 

 

kl. IV 
 

czwartek 04 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 technika Temat: Pamiątkowy album. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię planować pracę kolejność czynności technologicznych; 

• prawidłowo organizuję miejsce pracy; 

• właściwie dobieram narzędzia do obróbki papieru;  

• dbam o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy; 

 

Wykonaj zadanie umieszczone w podręczniku na str. 74 – 75 „ To takie proste! – Pamiątkowy 

album” 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 05.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

2 w-f Temat: Rozwijamy umiejętność bezpiecznego wykorzystania urządzeń elektronicznych i 

technologicznych do samo usprawniania się. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem jakich aplikacji, programów czy filmów mogę korzystać w celu doboru ćwiczeń 

odpowiednich do własnych możliwości i potrzeb; 

• poznałem zasady do samo usprawniania organizmu; 

• bezpiecznie dobieram ćwiczenia do swoich możliwości;  

 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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Zapoznaj się z materiałem 

https://tiny.pl/7r3tl 

3 religia Temat: Kościół drogą Boga do człowieka. 

 

Jesteś częścią wspólnoty Kościoła. Napisz, co dla Ciebie to oznacza? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 07.06.2020 do godziny 20:00 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

4 j.polski Temat: Wykres zdania pojedynczego. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię podzielić zdanie pojedyncze na grupę podmiotu i grupę orzeczenia. 

• potrafię sporządzić wykres zdania pojedynczego. 

• potrafię zadać odpowiednie pytanie do podmiotu i orzeczenia. 

 

1. Obejrzyj filmiki: 

  https://www.youtube.com/watch?v=eI6LDnqMjg0  

  https://www.youtube.com/watch?v=g9vKHy1bUEM  

 

2. Zapisz wykresy do zeszytu: 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://tiny.pl/7r3tl
mailto:nauczycielejawty@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=eI6LDnqMjg0
https://www.youtube.com/watch?v=g9vKHy1bUEM
mailto:kl8jawty@wp.pl
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3. Wykonaj samodzielnie wykres zdania w zeszycie: 

     Mała dziewczynka piecze smaczne ciasto. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

5 matematyka Temat: Zależność między jednostkami pola – zadania. 

 

NaCoBeZU: 

• stosuję jednostki pola: m2, cm2, km2, mm2, dm2, ar, hektar; 

• zamieniam i prawidłowo stosuję jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, 

kilometr; 

 

Proszę obejrzyj film: https:  https://www.youtube.com/watch?v=Sv5o7qBdIl8 

 

Wykonaj zadanie 1 c str. 215  z podręcznika oraz zad. 5 a str. 89 w zeszycie ćwiczeń.                                 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20.00 

 

jarmatzp@adres.pl 

6 wdż Temat: Intymność. 

 

Zastanów się: Czy przekraczamy, to co jest osobiste, lub przeznaczone dla najbliższych.  

W jaki sposób w codziennym życiu są przekraczane granice sfery intymnej? 

 

1. Czytanie cudzej korespondencji, (listy, pamiętniki, e-maile, sms-y). 

2. Podsłuchiwanie prywatnych rozmów. 

3. Podglądanie innych w łazience, szatni. 

4. Robienie i rozpowszechnianie zdjęć i filmów bez wyraźnej zgody lub wbrew woli. 

5. Wymienianie prywatnych informacji na temat danych osobowych swoich i cudzych. 

 

nauczyciel20@op.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=Sv5o7qBdIl8
../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2023.03.2020%20-%2027.03.2020/Zadania%2025.03.2020/zadania%2025.03.2020%20-%20WORD/jarmatzp@adres.pl
mailto:nauczyciel20@op.pl
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Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj, w mailu podaj swoje imię i nazwisko). 

3. Jeśli ćwiczenie jest ustne lub podany jest link to napisz krótką informację do nauczyciela, że udało Ci się je wykonać lub, że miałeś 

problem. 

4. Jeśli masz pytanie, lub czegoś nie rozumiesz – kontaktuj się z nauczycielem (sposób kontaktu podany w tabeli). 


