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kl. IV 
 

czwartek 07 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 technika Temat: W podróży. 

 

NaCoBeZU: 

• formułuję zasady właściwego zachowania się w środkach komunikacji publicznej;  

• podaję znaczenie piktogramów; 

• analizuję rozkłady jazdy; 

 

Proszę przeczytać treść z podręcznika „Bezpieczny pasażer” oraz wykonać w zeszytach ćw. 1,2 , 

str.68. 

Materiały pomocnicze znajdziesz w linku: http://t3i.ugu.pl/viewpage.php?page_id=31 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 08.05.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

2 w-f Temat: Gry drużynowe i indywidualne „Tenis stołowy”. 

 

NaCoBeZU: 

• rozwijam precyzję i ekonomię ruchu; 

• współpracuję w małych grupach podczas organizacji zabaw; 

• poznaje wpływ zabaw z tenisa stołowego na harmonijny rozwój całego organizmu;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością: 

https://www.dropbox.com/s/qzn1yk5s6sri06s/TENIS_STOLOWY-

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

http://t3i.ugu.pl/viewpage.php?page_id=31
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
https://www.dropbox.com/s/qzn1yk5s6sri06s/TENIS_STOLOWY-_gry_druzynowe_i_indywidalne.ppt?dl=0
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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_gry_druzynowe_i_indywidalne.ppt?dl=0 

 

Jeśli masz w domu rakietki oraz piłeczki do tenisa stołowego – doskonal odbicia forhendu i 

bekhendu na stole w domu. 

Narysuj zawodników grających w tenisa stołowego. 

Informację zwrotną proszę wysłać do 10.05.2020 do godziny 20:00. 

3 religia Temat: „Oto Ja służebnica Pańska”. 

 

Naucz się pieśni: „Chwalcie łąki umajone” https://www.youtube.com/watch?v=A95mDIKCHnw 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

4 j.polski Temat: Podmiot i orzeczenie bez tajemnic.  

 

NaCoBeZU: 

• wyróżniam podmiot i orzeczenie jako części zdania. 

• znam pytania podmiotu i orzeczenia. 

• umiem wskazać podmiot i orzeczenie w wypowiedzeniach. 

 

1. Obejrzyj filmik:  https://www.youtube.com/watch?v=-ZYsVxKSMlI 

2. Zapisz do zeszytu: 

PODMIOT – to część zdania, która odpowiada na pytania: „kto?”, „co?”. Wskazuje osobę lub 

przedmiot sugerowany przez orzeczenie. 

ORZECZENIE – to główna część zdania oznaczająca czynność, lub właściwość tego, na co 

wskazuje podmiot. Odpowiada na pytania: „co robi?”, „co się z nim dzieje?”, „w jakim stanie się 

znajduje?”. 

3. Zapisz ćwiczenie do zeszytu:  

 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.dropbox.com/s/qzn1yk5s6sri06s/TENIS_STOLOWY-_gry_druzynowe_i_indywidalne.ppt?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=A95mDIKCHnw
mailto:nauczycielejawty@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=-ZYsVxKSMlI
mailto:kl8jawty@wp.pl
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 Orzeczenia podkreśl dwiema liniami, podmioty jedną linią.  

a. Kot skoczył na wysokie drzewo. 

b. Marysia wycina obrazki. 

c. Koledzy Marka są niegrzeczni. 

d. Dziewczęta tańczą na scenie. 

e. Kolorowe motyle fruwają nad ogrodem. 

f. Pies szczeka na listonosza. 

g. Zdjęcia wiszą w kolorowych ramkach. 

4. Rozwiąż ćwiczenia:     

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,794aa6-podmiot_orzeczenie,p,2.html#quiz 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

5 matematyka Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych cz.1 - zadania. 

 

NaCoBeZU: 

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

kilometr; 

Obejrzyj film:   https://www.youtube.com/watch?v=FLYAlDe229o 

 

Rozwiąż zad.1 b str.187 z podręcznika oraz zad.3 a,b,c str.76 w zeszycie ćwiczeń.    

                              

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20.00 

 

jarmatzp@adres.pl 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj zamieszczone ćwiczenia.  

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,794aa6-podmiot_orzeczenie,p,2.html#quiz
https://www.youtube.com/watch?v=FLYAlDe229o
../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2023.03.2020%20-%2027.03.2020/Zadania%2025.03.2020/zadania%2025.03.2020%20-%20WORD/jarmatzp@adres.pl
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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). 


