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str. 1 

 

kl. IV 
 

wtorek 02 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.angielski Topic: Holiday snapshots. 2 – Wakacyjne fotki. 2. 

 

NaCoBeZU: 

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

 

Wykonaj zadania 1 i 3 ze strony 96 w ćwiczeniach. (Nagrania do tych zadań nie są potrzebne) 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

2 informatyka Temat: Scratch – moja gra. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię pracować online w programie Scratch; 

• wiem jak projektować poziom gry; 

• potrafię dodać punktację do projektu; 

 

Otwórz stronę https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted zacznij tworzyć swoją własną grę z 

kotem. Musisz sprawić, aby gra liczyła punkty i można było ją skończyć. Posiłkuj się projektami znalezionymi w 

sieci.  

 

messenger 

discord 

mailto:drnprystasz@gmail.com
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
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Informację zwrotną proszę wysłać do 05.06.2020 do godziny 20:00. 

3 matematyka Temat: Zależność między jednostkami pola. 

 

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://www.youtube.com/watch?v=UhOuPJPv3FE 

 

Przepisz do zeszytu: 

 
 

Wykonaj zad. 1 a str. 215 z podręcznika oraz zad. 3 str. 88 w zeszycie ćwiczeń.                                 

 

jarmatzp@adres.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=UhOuPJPv3FE
mailto:jarmatzp@adres.pl
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20.00 

4 j.polski Temat: Jaki piękny byłby świat! 

 

NaCoBeZU: 

A. znam wiersz Juliana Tuwima Dyzio marzyciel. 

B. potrafię omówić sytuację przedstawioną w wierszu. 

C. potrafię wyjaśnić tytuł utworu. 

 

1. Przeczytaj wiersz Juliana Tuwima Dyzio marzyciel na str. 295 w podręczniku. 

2. Ułóż w zeszycie zdania z wyrazami: marzyciel, marzenie. 

3. Odpowiedz w zeszycie na pytania: 

   A. Dlaczego poeta nazwał bohatera wiersza marzycielem? 

   B. Czym różni się refleksja Dyzia obserwującego chmury od zwykłego opisu nieba? 

 

Zadanie dla chętnych: Wykonaj rysunek ilustrujący treść wiersza. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

5 w-f Temat: Doskonalenie techniki gry w badmintona – prawidłowa technika trzymania rakietki. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem jak prawidłowo trzymać rakietkę;  

• znam zasady gry w badmintona; 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

../../../../NAUKA%20ZDALNA%20od%2016.03.2020/kl8jawty@wp.pl
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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https://drive.google.com/open?id=1UQt5HQ1UUAhYdPcKcFV7mjje-BeRJrnZ 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

6 plastyka Temat: Kolaż. 

 

NaCoBeZU: 

• wykonuję pracę w technice kolażu z dowolnych materiałów, korzystając ze wskazówek zawartych w 

podręczniku; 

 

Korzystając ze wskazówek w podręczniku na str. 46 wykonaj kolaż na temat „ Podwodny Świat”. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 07.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

 

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://drive.google.com/open?id=1UQt5HQ1UUAhYdPcKcFV7mjje-BeRJrnZ

