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kl. IV 
 

piątek 08 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 wdż Temat: Przekazywanie życia - wartość życia. 

 

„Prawa człowieka są tym, czego nikt nie może ci odebrać”  Rene Cassin. 

 

Zastanów się i podaj przykłady sytuacji, w których łamane są podstawowe prawa człowieka: 

Człowieka chorego … 

Nienarodzonego dziecka … 

Starszej osoby … 

Imigranta … 

Bezdomnego … 

Osoby niepełnosprawnej … 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 18.05.2020 do godziny 20:00 

 

nauczyciel20@op.pl 

2 matematyka Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych  cz.2. 

 

NaCoBeZU: 

• zamieniam i prawidłowo stosuję  jednostki masy : gram , dekagram, kilogram , tona; 

 

Proszę obejrzeć  film:  https://www.youtube.com/watch?v=m1tBD_T9-vw 

 

jarmatzp@adres.pl 

mailto:nauczyciel20@op.pl
https://www.youtube.com/watch?v=m1tBD_T9-vw
mailto:jarmatzp@adres.pl


Lekcje kl. 4 – 08.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 2 

 

 

Rozwiąż zad.1a str.190 z podręcznika oraz zad.1 a,b,c str.77 w zeszycie ćwiczeń. 

                                 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20.00 

3 j.angielski Topic: My favourite sport. – Mój ulubiony sport. 

 

NaCoBeZU: 

• znam nazwy sportów i jak nazywamy osoby grające w różne sporty 

Przepisz do zeszytu i przetłumacz słownictwo z pomarańczowej ramki ze strony 89 z podręcznika. 

Ex.4 page 89 

Przerysuj tabelkę. Do nazw sportów dopasuj nazwy graczy. 

Ex.1 page 88 

Przeczytaj 3 teksty na temat sportów. Następnie w zeszycie dopasuj nagłówki do każdego z nich. 

UWAGA! JEDEN NAGŁÓWEK ZOSTAŁ PODANY DODATKOWO. 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

4 przyroda Temat: Powtórzenie wiadomości – Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy. 

 

Wykonaj Sprawdź się  str. 98 - 100 w zeszycie ćwiczeń. 

 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

mailto:drnprystasz@gmail.com
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A następnie sprawdź swoją wiedzę w  Quizie na stronie: 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-przyrody-klasa-4-dzial-6-poznajemy-

krajobraz-najblizszej-okolicy-tajemnice-przyrody 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 12.05.2020 do godziny 20:00 

 

Przypominam 13 maja Praca klasowa z działu – Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy.  

Zakres treści w podręczniku str.138 -160. 

5 j.polski Temat: Obrazy słowem malowane. 

 

NaCoBeZU: 

• znam fragment utworu Pan Tadeusz 

• potrafię wskazać ożywienie i porównanie. 

• potrafię odszukać rymy. 

• korzystam z różnych źródeł informacji. 

 

1. Przeczytaj fragment tekstu ze str. 159 – 160 w podręczniku. 

2. Przypomnij  wiadomości o porównaniu. ( str. 338) 

3. Rozwiąż zadania. Nie przepisuj do zeszytu, nie drukuj, zrób tylko te, które nie sprawią Ci 

problemu   https://epodreczniki.pl/a/jak-jest-jak/D4MpSw5qY 

4. Przypomnij wiadomości o ożywieniu. ( str. 338). 

5. Rozwiąż zadania. Nie przepisuj do zeszytu, nie drukuj, zrób tylko te, które potrafisz 

https://epodreczniki.pl/a/ozywic-zjawiska-przyrody/DOishw28g 

6. Przypomniałeś Sobie już wiadomości o środkach poetyckich takich jak: porównanie, 

ożywienie. Wypisz te środki z fragmentu Pan Tadeusz. 

7. Wypisz do zeszytu kilka rymów z wiersza np.; 

 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-przyrody-klasa-4-dzial-6-poznajemy-krajobraz-najblizszej-okolicy-tajemnice-przyrody
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woda -  niepogoda 

widoków – obłoków 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

6 muzyka Temat: Majowe święta Polaków. 

 

NaCoBeZU: 

• znam symbole narodowe Polski; 

• znam tekst Mazurka Dąbrowskiego; 

• wiem czym jest rytm punktowany;  

• wiem z jakim wydarzeniem związane jest święto 3 maja; 

 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 104 – 107 i zapisz: 

1. Jakie są symbole narodowe Polski? 

2. Z jakim wydarzeniem związane jest święto 3 maja? 

3. Czym jest rytm punktowany? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

 

 

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). 
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