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kl. IV 
 

wtorek 05 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.angielski Topic: My sports kit (time expressions) 2 – Mój strój sportowy (przyimki czasu) 2. 

 

NaCoBeZU: 

• znam przyimki czasu 

NA OCENĘ (przyimki czasu) – wykonaj zadania 4,5,6 ze strony 85 w ćwiczeniach. 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

2 informatyka Temat: List z przyszłości cz.2 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię formatować  tekst w tym: wyjustować, wyśrodkować i wyrównać do boku; 

• wiem jak napisać nagłówek o wyjątkowym wyglądzie; 

• potrafię zawijać tekst; 

 

Na podstawie porad z podręcznika str. 105 – 110 dokończ zadanie 2 str.111 w programie WORD lub Libre Writer. 

Wykorzystaj do tego narzędzia justowania, wyśrodkowania oraz wyróżnienie nagłówka. Nie zapomnij także 

sformatować kategorii potraw tak jak na stronie 110. 

 

messenger 

discord 

mailto:drnprystasz@gmail.com
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Informację zwrotną proszę wysłać do 08.05.2020 do godziny 20:00. 

3 matematyka Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych cz1. 

 

NaCoBeZU: 

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

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=7k23ZkLUIwo 

 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str.186 – 187. Przepisz do zeszytu zieloną tabelkę ze strony187. Narysuj grafy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiąż zad.1a str.187 z podręcznika oraz zad.1a str.75 w zeszycie ćwiczeń.   

                               

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20.00 

 

jarmatzp@adres.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=7k23ZkLUIwo
mailto:jarmatzp@adres.pl
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4 j.polski Temat: Gry i ćwiczenia ortograficzne utrwalające pisownię wyrazów z „ch” i „h”. 

 

NaCoBeZU: 

• znam zasady pisowni wyrazów z ch i h. 

• stosuję zasady ortograficzne w praktyce. 

• potrafię rozwiązywać ćwiczenia ortograficzne online. 

 

1. Znasz już zasady pisowni wyrazów z ch i h. Rozwiąż ćwiczenie 4 str.73 w zeszycie ćwiczeń oraz ćwiczenie 6 

ze str.74 także w zeszycie ćwiczeń. 

2. Wejdź na :  www.pisupisu.pl 

Wybierz klasa IV, później Ortografia – ch i h. Z lewej strony pokażą Ci się ćwiczenia.   Wchodź po kolei od 1 

do 13.  Rozwiązuj. Powodzenia! 

Zrób zdjęcie jak pracujesz i wyślij dzisiaj do godziny 20:00 

 

 

kl8jawty@wp.pl 

5 w-f Temat: Prawidłowa postawa ciała w trakcie wykonywania codziennych czynności.  

 

NaCoBeZU: 

• potrafię utrzymać prawidłową postawę ciała; 

• znam cechy prawidłowej postawy ciała; 

• poznałem elementy charakteryzujące prawidłową postawę ciała; 

 

Mam nadzieję, że energii do ćwiczeń Ci nie brakuje:) Temat dzisiejszych zajęć dotyczy prawidłowej postawy ciała w 

trakcie wykonywania codziennych czynności. Aby zachować zdrowie przez całe życie, do późnej starości i 

zagwarantować sobie jakość tego życia, trzeba od najmłodszych lat dbać o prawidłową postawę ciała i wyrobić w 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

http://www.pisupisu.pl/
file:///C:/SEKRETARIAT/NAUKA%20ZDALNA%20od%2016.03.2020/kl8jawty@wp.pl
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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sobie odpowiednie nawyki. Bardzo często ludzie nieprawidłowo podnoszą ciężkie przedmiotu, źle noszą plecaki i 

torby, przyjmują niewłaściwą postawę w trakcie np. odkurzania. Zapoznaj się z poniższą prezentacją. Dowiesz się 

jakie błędy najczęściej ludzie popełniają i jak należy prawidłowo wykonywać różne czynności dnia codziennego. 

https://www.dropbox.com/s/8v8h7fsnyw2x3jb/B%C5%81%C4%98DY-W-PRZYJMOWANEJ-POSTAWIE-

CIA%C5%81A-PODCZAS-WYKONYWANIA-CZYNNO%C5%9ACI.pdf?dl=0 

 

Następnie wykonaj ćwiczenia: 

https://wordwall.net/pl/resource/902400/zaj%C4%99cia-ruchowe 

6 plastyka Temat: Techniki mieszane – farby wodne i pastele.   

 

NaCoBeZU: 

• wiem czym są techniki mieszane; 

• wymieniam rodzaje technik mieszanych; 

• określam na czym polegają wybrane techniki mieszane;  

• wykonuję pracę  w technice mieszanej; 

 

Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 43 a dowiesz się na czym polegają techniki mieszane. Poznasz jedną z technik 

mieszanych, która polega na łączeniu farb wodnych z pastelami. 

 

Namaluj pracę na temat „Leśne zwierzę”. Najpierw pokryj kartkę farbami plakatowymi. Na wyschniętej powierzchni 

namaluj wybrane zwierzę za pomocą pasteli olejnych.   

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 11.05.2020 do godziny 20:00 

messenger 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj zamieszczone ćwiczenia.  

https://www.dropbox.com/s/8v8h7fsnyw2x3jb/BŁĘDY-W-PRZYJMOWANEJ-POSTAWIE-CIAŁA-PODCZAS-WYKONYWANIA-CZYNNOŚCI.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8v8h7fsnyw2x3jb/BŁĘDY-W-PRZYJMOWANEJ-POSTAWIE-CIAŁA-PODCZAS-WYKONYWANIA-CZYNNOŚCI.pdf?dl=0
https://wordwall.net/pl/resource/902400/zajęcia-ruchowe
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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). 

 


