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kl. IV 
 

poniedziałek 04 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.angielski Topic: My sports kit (time expressions) – Mój strój sportowy (przyimki czasu). 

 

NaCoBeZU: 

• znam przyimki czasu; 

PRZEPISZ DO ZESZYTU 

 Rozróżniamy 3 przyimki czasu: 

 at – używamy z godzinami, np. 

 at eight o’clock – o ósmej godzinie 

 Oraz 2 innymi wyrażeniami: 

 at the weekend – w weekend 

 at night – w nocy 

 on – używamy z dniami tygodnia, np.  

 on Monday – w Poniedziałek 

 in – używamy z porami dnia, miesiącami, porami roku oraz latami, np. 

 in the morning – o poranku 

 in the summer - w lato 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

mailto:drnprystasz@gmail.com
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 Dodatkowe 3 przyimki czasu, których możemy używać zawsze to: 

 before – przed 

 after – po 

 every – każdego 

W zeszycie wykonaj zadanie 7 ze strony 87 z podręcznika. 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

2 w-f Temat: Gimnastyka poranna. Napoje energetyczne. 

NaCoBeZU: 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń 

• poznałem informacje jak wpływają negatywnie na zdrowie napoje energetyczne 

• rozwijam inwencje własna w doborze ćwiczeń ogólnorozwojowych 

 

Mam nadzieję, że wszystkim udało się odpocząć w weekend i teraz pełni energii z zapałem zabieracie się do 

pracy. W ramach porannej gimnastyki mam dla Was następującą propozycję: wykonajcie ćwiczenia podane w 

linku: 

https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-    wykonaj-

%c4%87wiczenia 

 

Dbaj o zdrowie i dobrą kondycję – napisz lub narysuj jak to robisz. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

3 matematyka Temat: Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000 – ciąg dalszy. jarmatzp@adres.pl 

https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-%20%20%20%20wykonaj-ćwiczenia
https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-%20%20%20%20wykonaj-ćwiczenia
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
file:///C:/SEKRETARIAT/NAUKA%20ZDALNA%20od%2016.03.2020/jarmatzp@adres.pl
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NaCoBeZU: 

• umiem opisać część danej całości za pomocą ułamka. 

• zapisuję ułamki dziesiętne skończone w postaci ułamków zwykłych 

• zamieniam ułamki zwykłe o mianownikach  będących  dzielnikami liczb 10,100, 1000,  itd. na ułamki 

dziesiętne  skończone dowolną metodą 

 

Proszę obejrzeć film:  https://www.youtube.com/watch?v=YcKMNcLsLFE 

 

Następnie rozwiązać zad.10 str.185 z podręcznika oraz zad.2 e,f,g str.73 w zeszycie ćwiczeń.  

                                

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20.00 

4 j.polski Temat: Co warto wiedzieć o naszym hymnie państwowym? 

 

NaCoBeZU: 

• znam hymn Mazurek Dąbrowskiego. 

• potrafię wymienić symbole narodowe. 

• potrafię omówić treść utworu. 

• rozpoznaję rytm w wierszu. 

 

1. Obejrzyj prezentację:   https://www.youtube.com/watch?v=xM0yuh0ZNKQ 

2. Wysłuchaj hymnu państwowego:  https://www.youtube.com/watch?v=TYq9fNLwzkI 

3. Przeczytaj hymn – str. 155-156 w podręczniku. 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=YcKMNcLsLFE
https://www.youtube.com/watch?v=xM0yuh0ZNKQ
https://www.youtube.com/watch?v=TYq9fNLwzkI
file:///C:/SEKRETARIAT/NAUKA%20ZDALNA%20od%2016.03.2020/kl8jawty@wp.pl
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4. Wymień w zeszycie symbole narodowe i zapisz dlaczego powinno okazywać się im szacunek. 

5. Zapisz trzy przykłady sytuacji, w których śpiewa się hymn państwowy.  

6. Przepisz do zeszytu: 

Rytm – regularne powtarzanie się różnych elementów w wierszu, np.; jednakowej liczby sylab w 

kolejnych wersach. 

Policz sylaby w pierwszym wersie hymnu i zapisz ile ich jest. 

7. Odpowiedz na pytanie: 

a) Kto jest adresatem utworu? 

Zadanie domowe 

1. Przeczytaj krótką informację „ Wśród ludzi” na str. 157 w podręczniku. 

2. Poszukaj w Internecie informacji o najważniejszych świętach narodowych w Polsce. Zapisz ich nazwy 

w zeszycie. Pracę domową prześlij do 06.05.2020 do godziny 20:00 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

5 zaj. z wych. Temat: Poznajemy sposoby komunikacji. 

 

Obejrzyj filmik:    https://www.youtube.com/watch?v=GmVsv5GtGxQ 

 

Czy znasz sekret dobrej komunikacji? Zastanów się, pomyśl!  

 

kl8jawty@wp.pl 

6 koło 

efektywnego 

Temat: Na scenie i za kulisami. Tajniki teatru. 

 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=GmVsv5GtGxQ
mailto:kl8jawty@wp.pl
mailto:nauczycielejawty@wp.pl


Lekcje kl. 4 – 04.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 5 

 

uczenia się Drogi uczniu, w linku znajdują się ciekawostki dotyczące teatru, będziesz też mógł obejrzeć przedstawienie 

teatralne.  

 

https://view.genial.ly/5e818fecaafed90da9ba71fe/interactive-image-ludzie-

teatru?fbclid=IwAR1RkDDtzpfE6ZeZOJmBlUgoIhZDo0ZH2Olrw2An6CBVl5wfsppFFehYAdM 

 

 

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://view.genial.ly/5e818fecaafed90da9ba71fe/interactive-image-ludzie-teatru?fbclid=IwAR1RkDDtzpfE6ZeZOJmBlUgoIhZDo0ZH2Olrw2An6CBVl5wfsppFFehYAdM
https://view.genial.ly/5e818fecaafed90da9ba71fe/interactive-image-ludzie-teatru?fbclid=IwAR1RkDDtzpfE6ZeZOJmBlUgoIhZDo0ZH2Olrw2An6CBVl5wfsppFFehYAdM

