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piątek 05 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 wdż Temat: Obrona własnej intymności. 

 

 Nie każdego wpuszczamy do swojego domu, bo nie każdy jest nam bliski. Podobnie 

strzeżemy naszej sfery intymnej. Nie możemy pozwolić, aby ktoś naruszył naszą godność i 

wolność, zmuszając nas do takich czynności, których nie chcemy. 

 Chłopcy i dziewczęta czasem spotykają się z sytuacjami, w których ich poczucie 

intymności jest zagrożone. Niekiedy zdarza się, że dorośli mogą skrzywdzić dzieci. To ostrzeżenie 

służy temu, abyście umieli zachować ostrożność. 

- nie wracajcie sami wieczorem. 

- nie pozwólcie, aby obcy człowiek zaprosił Was do swojego domu 

- nie wsiadajcie do samochodu obcych ludzi 

 

„Zły dotyk” wywołuje przykrość i lęk. Jeśli do takiej sytuacji dojdzie, trzeba natychmiast 

powiedzieć o tym rodzicom. 

 

nauczyciel20@op.pl 

2 matematyka Temat: Wycinanki i układanki. 

 

NaCoBeZU: 

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

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

kilometr; 

 

jarmatzp@adres.pl 

mailto:nauczyciel20@op.pl
mailto:jarmatzp@adres.pl
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Proszę obejrzyj film: https:  https://www.youtube.com/watch?v=GhVolpTbDcg 

 

Wykonaj zadanie 1 a str. 217  z podręcznika.                               

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20.00 

3 j.angielski Topic: Present Continuous questions. – Czas teraźniejszy ciągły pytania. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem i umiem napisać pytania w czasie teraźniejszym ciągłym; 

 

ZAPISZ W ZESZYCIE 

Konstrukcja zdań pytających i krótkich odpowiedzi 

 

czasownik to be + osoba + czasownik z końcówką –ing 

Przykłady: 

Are you reading a book?     Yes, I am. 

Is he taking my bag?            No, he isn’t.    

Is she looking at the stars?   Yes, she is. 

 

Wykonaj zadanie 6 z podręcznika ze strony 99 oraz zadania 5 i 7 ze strony 97 w ćwiczeniach. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

4 przyroda Temat: Na łące.  

https://www.youtube.com/watch?v=GhVolpTbDcg
mailto:drnprystasz@gmail.com
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NaCoBeZU: 

• umiem rozpoznać i podać nazwy  typowych organizmów ( roślinnych i zwierzęcych) łąki; 

• potrafię podać znaczenie organizmów żyjących na łące dla człowieka;  

 

Obejrzyj film:  

https://www.youtube.com/watch?v=yzlyuHLj37Y 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika  str. 193 – 197 wykonaj  zadanie 1,2,3,4 str.116 – 117  w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 09.06.2020 do godziny 20:00 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

5 j.polski Temat: Zdanie pojedyncze rozwinięte. Powtórzenie wiadomości. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem, co to jest zdanie pojedyncze rozwinięte. 

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

• potrafię sporządzić wykres zdania pojedynczego. 

• potrafię rozwiązywać testy online. 

 

1. Przypomnij sobie wiadomości o zdaniu pojedynczym. 

2. Wejdź na :  

https://epodreczniki.pl/a/liczymy-orzeczenia-klucz-do-zdan-pojedynczych-i-

zlozonych/D1F2AdKoe  

Zrób zadania tylko te, które potrafisz. 

 

3. Rozwiąż testy, wyniki zapisz w zeszycie: 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=yzlyuHLj37Y
../../e.gorajszkola@interia.pl
https://epodreczniki.pl/a/liczymy-orzeczenia-klucz-do-zdan-pojedynczych-i-zlozonych/D1F2AdKoe
https://epodreczniki.pl/a/liczymy-orzeczenia-klucz-do-zdan-pojedynczych-i-zlozonych/D1F2AdKoe
mailto:kl8jawty@wp.pl
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https://wordwall.net/pl/resource/1247182/polski/zdania-pojedyncze-rozwini%c4%99te-i-

nierozwini%c4%99te  

 

https://wordwall.net/pl/resource/521681/polski/zdania-pojedyncze-nierozwini%c4%99te-i-

rozwini%c4%99te  

 

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,794aa6-podmiot_orzeczenie.html  

 

Zadanie dla chętnych: Uzupełnij wykresy podanych zdań i wpisz do zeszytu 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

https://wordwall.net/pl/resource/1247182/polski/zdania-pojedyncze-rozwinięte-i-nierozwinięte
https://wordwall.net/pl/resource/1247182/polski/zdania-pojedyncze-rozwinięte-i-nierozwinięte
https://wordwall.net/pl/resource/521681/polski/zdania-pojedyncze-nierozwinięte-i-rozwinięte
https://wordwall.net/pl/resource/521681/polski/zdania-pojedyncze-nierozwinięte-i-rozwinięte
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,794aa6-podmiot_orzeczenie.html


Lekcje kl. 4 – 05.06.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 5 

 
 



Lekcje kl. 4 – 05.06.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 6 

 

6 muzyka Temat: Muzykujemy wakacyjnie. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem czym są szanty; 

• znam utwór morskie opowieści;  

 

Na podstawie podręcznika str. 119-120 wykonaj zadania: 

1. odpowiedz na pytanie czym są szanty; 

2. zapoznaj się z 1 zwrotką piosenki „morskie opowieści’ 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 06.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

 

 

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). 

 


