
Lekcje kl. 4 – 08.06.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. IV 
 

poniedziałek 08 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.angielski Topic: On holiday in Scotland.  – Wakacje w Szkocji. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem tekst i gramatykę 

 

Wykonaj zadanie 1 ze strony 100 z podręcznika (nie musisz mieć nagrania). Wykonaj zadanie 4 ze strony 

101 z podręcznika. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

2 w-f Temat: Poznajemy zasady obrony w koszykówce. 

 

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/file/d/17JGvv2v8LOkgypTMsuXK3CNdeuFmHEo_/view?usp=sharing 

 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

3 matematyka Temat: Opis prostopadłościanu. 

 

NaCoBeZU: 

• wskazuję wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i uzasadniam swój wybór; 

 

Proszę obejrzyj film: https:  https://www.youtube.com/watch?v=5h9CyxzieDk 

Wykonaj zad. 1a,b str. 225 z podręcznika oraz zad. 1 str. 90 w zeszycie ćwiczeń.                                 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20.00 

 

jarmatzp@adres.pl 

4 j.polski Temat: Sprawdź, czy potrafisz. Powtórzenie wiadomości o zdaniach. 

 

NaCoBeZU: 

• znam główne części zdania. 

• potrafię rozpoznać zdanie pojedyncze i złożone. 

 

1. Zrób wykres zdania do zeszytu. Podziel na grupę podmiotu i orzeczenia: 

 

    Mała dziewczynka sadzi kwiaty w ogrodzie. 

 

2. Wykonaj wszystkie zadania ze str. 56 w zeszycie ćwiczeń. 

  

 Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

5 zaj. z wych. Temat: Wystawiamy oceny roczne z zachowania. 

 

 

messenger 
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Dokonaj samooceny zachowania i wyślij swoją propozycję wychowawcy kl8jawty@wp.pl 

6 koło 

efektywnego 

uczenia się 

Temat: W świecie szyfrów.  

 

Chciałbyś napisać do kogoś wiadomość, którą tylko on będzie w stanie odczytać? 

Poznaj tajniki szyfrowania! 

https://view.genial.ly/5eb299dc52e86d0d777f4868/interactive-content-w-swiecie-

szyfrow?fbclid=IwAR1avPLg-IVZIsT-zu9BYH9GJKbzWrE5lTNHKATVDE6N5bL4ojNdXz4vHT4 

 

Wyślij do mnie zaszyfrowaną wiadomość 😊 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

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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