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Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. IV 
 

środa 03 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Zabawa na łące. 

 

NaCoBeZU: 

• znam wiersz Władysława Bełzy Motyl. 

• potrafię opisać sytuację przedstawioną w wierszu. 

• znam formy spędzania wolnego czasu blisko natury. 

 

1. Przeczytaj wiersz Władysława Bełzy Motyl. 

2. Odpowiedz w zeszycie na pytania: 

     a) Co jest tematem wiersza? 

     b) Jak spędzają dzieci czas, o których jest mowa w utworze? 

     c) Czego może nauczyć zabawa na łące? 

 

Praca domowa: Jakie korzyści płyną z zabawy na świeżym powietrzu?  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

2 religia Temat: Serce Jezusa. 

 

Poznajemy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

Odszukaj ją w Książeczce do Nabożeństwa i przeczytaj. 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

mailto:kl8jawty@wp.pl
mailto:nauczycielejawty@wp.pl
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3 w – f Temat: Technika przekazywania pałeczki sztafetowej – biegi sztafetowe. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem, jak ustawić się do zmiany pałeczki; 

• wiem, kiedy wybiec do zmiany pałeczki; 

• rozwijam swoją szybkość oraz wytrzymałość;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością: 

https://drive.google.com/open?id=1VIPYXLh2T2xpTennaIv3johNhDQ8V6u4 

Napisz, co to jest sztafeta. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 04.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

4 historia Temat: Wybitne postaci: Józef Wybicki i Eugeniusz Kwiatkowski. 

 

NaCoBeZU: 

• znam daty odzyskania niepodległości oraz wybuchu I wojny światowej; 

• wiem gdzie po I wojnie światowej powstał jeden z najnowocześniejszych portów nad 

Bałtykiem; 

• potrafię rozwinąć skrót COP; 

 

Na podstawie podręcznika str. 112-125 odpowiedzi w z zeszycie na pytania:  

1. Kiedy wybuchła I wojna światowa? 

2. Kiedy Polska odzyskała Niepodległość? 

3. Gdzie po I wojnie światowej powstał jeden z najnowocześniejszych portów nad 

Bałtykiem? 

4. Co oznacza skrót COP? 

 

messenger 

discord 

https://drive.google.com/open?id=1VIPYXLh2T2xpTennaIv3johNhDQ8V6u4
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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Informację zwrotną proszę wysłać do 05.06.2020 do godziny 20:00. 

5 przyroda Temat: Poznajemy różne drzewa. 

 

NaCoBeZU: 

• umiem rozpoznać i nazwać pospolite drzewa liściaste i iglaste; 

 

Obejrzyj dwa filmiki; 

https://www.youtube.com/watch?v=78FjNSakyKY 

https://www.youtube.com/watch?v=kb4G-Cj9vqE 

 

Na podstawie filmików i treści z podręcznika str.187 – 192  wykonaj zadanie 1,2,4,5 str. 

113,114,115 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Jeśli będziesz chciał sprawdzić swoją wiedzę wykonaj Quiz: 

https://www.quizme.pl/quiz/score/66821346/514010436 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 04.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj proszę zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj). 

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=78FjNSakyKY
https://www.youtube.com/watch?v=kb4G-Cj9vqE
https://www.quizme.pl/quiz/score/66821346/514010436
mailto:e.gorajszkola@interia.pl

