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str. 1 

 

kl. IV 
 

poniedziałek 01 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.angielski Topic: Holiday snapshots. – Wakacyjne fotki. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem i umiem zastosować słownictwo związane z naturą i wakacjami. 

 

Otwórz podręcznik na stronie 99. Przepisz do zeszytu i przetłumacz na język polski słowa z zadania 4. 

Wykonaj zadania 1 i 2 ze strony 92 z podręcznika. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

2 w-f Temat: Unihokej – utrwalamy elementy techniki gry. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię prowadzić piłeczkę kijem od unihokeja oraz oddać strzał na bramkę;  

• doskonalę koordynacje ruchowa oraz siłę poszczególnych partii mięśni poprzez wykonywanie 

prostych ćwiczeń; 

• poznałem  zasady gry w unihokeja oraz sposoby prowadzenia piłeczki; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

mailto:drnprystasz@gmail.com
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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https://drive.google.com/open?id=1nztm2OS5e3cJLcU4XaDE_OmsdczffjjN 

 

Zadanie dodatkowe: wykonaj alfabet ćwiczeń według słowa  D Z I E N   D Z I E C K A  

https://tiny.pl/7rbkb 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

3 matematyka Temat: Jednostki pola. Pole prostokąta - zadania. 

 

NaCoBeZU: 

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

 

Proszę obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=RaOxhYWDow8 

 

Wykonaj zad. 2 str. 212 z podręcznika oraz zad. 1 str. 86 w zeszycie ćwiczeń.                                 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20.00 

 

jarmatzp@adres.pl 

4 j.polski Temat: Grupa podmiotu i grupa orzeczenia. 

 

NaCoBeZU: 

1. znam pytania, na które odpowiadają określenia podmiotu i orzeczenia. 

2. potrafię wskazać grupę podmiotu i grupę orzeczenia. 

 

1. Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=8_lIiJTo8MI  

2. Zapoznaj się z informacjami  podanymi poniżej: 

 

 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://drive.google.com/open?id=1nztm2OS5e3cJLcU4XaDE_OmsdczffjjN
https://tiny.pl/7rbkb
https://www.youtube.com/watch?v=RaOxhYWDow8
mailto:jarmatzp@adres.pl
https://www.youtube.com/watch?v=8_lIiJTo8MI
mailto:kl8jawty@wp.pl
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3. Przepisz do zeszytu: 

 Grupa podmiotu zawiera podmiot i jego określenia. 

 Grupa orzeczenia zawiera orzeczenie wraz z jego określeniami. 

4. Wykonaj ćwiczenie  7 i 8 na str. 53 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Zadania dla chętnych: Ćwiczenie 4 i 5 na str. 52 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

5 zaj. z wych. Temat: 1 czerwca. Dzień Dziecka 

 

Obejrzyj filmik z życzeniami: https://www.youtube.com/watch?v=V40mDOBZXHg 

 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=V40mDOBZXHg
mailto:kl8jawty@wp.pl
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Wysłuchaj piosenek z okazji Twojego święta: 

   https://www.youtube.com/watch?v=riF6tTfE4Lg  

   https://www.youtube.com/watch?v=-EYZExXkIFg  

   https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ  

6 koło 

efektywnego 

uczenia się 

Temat: Wszystkiego najlepszego! 

 

Zadania znajdziesz w linku: 

https://view.genial.ly/5ecf7a7e48baf00d78c4a7e3/interactive-image-dzien-dziecka-na-j-

polskim?fbclid=IwAR1A8XhINyZH9nunxnFBD60WAvXhWvANq1L7VXqlToJCRhsPsUhAybEwSm0 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

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). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=riF6tTfE4Lg
https://www.youtube.com/watch?v=-EYZExXkIFg
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ
https://view.genial.ly/5ecf7a7e48baf00d78c4a7e3/interactive-image-dzien-dziecka-na-j-polskim?fbclid=IwAR1A8XhINyZH9nunxnFBD60WAvXhWvANq1L7VXqlToJCRhsPsUhAybEwSm0
https://view.genial.ly/5ecf7a7e48baf00d78c4a7e3/interactive-image-dzien-dziecka-na-j-polskim?fbclid=IwAR1A8XhINyZH9nunxnFBD60WAvXhWvANq1L7VXqlToJCRhsPsUhAybEwSm0
mailto:nauczycielejawty@wp.pl

