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kl. IV 
 

wtorek 09 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.angielski Topic: Unit 8 review. – Dział 8 powtórzenie. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem słownictwo (pogoda, miejsca w mieście) oraz gramatykę (Present Continuous); 

 

W celu powtórzenia informacji z działu 8 wykonaj zadania 1,2,3 ze strony 100 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: Scratch – moja gra cz.2  

 

NaCoBeZU: 

• potrafię pracować online w programie Scratch; 

• wiem jak projektować poziom gry; 

• potrafię dodać punktację do projektu; 

 

Otwórz stronę https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted kontynuuj swoją własną grę z kotem. 

Musisz sprawić, aby gra liczyła punkty i można było ją skończyć. Posiłkuj się projektami znalezionymi w sieci.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 12.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

mailto:drnprystasz@gmail.com
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
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3 matematyka Temat: Opis prostopadłościanu - zadania. 

 

NaCoBeZU: 

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

 

Proszę obejrzyj film: https:  https://www.youtube.com/watch?v=RjWOHZo5ac4 

Wykonaj zad. 1c,d str. 225 z podręcznika oraz zad. 2 str. 90 w zeszycie ćwiczeń.                                 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20.00 

 

jarmatzp@adres.pl 

4 j.polski Temat: Wysyłam do Was serdeczne zaproszenia, byście dzielili ze mną chwile wzruszenia. 

 

NaCoBeZU: 

A. znam zasady redagowania zaproszeń; 

B. zapisuję wielką literą zwroty grzecznościowe; 

 

1. Obejrzyj filmiki: 

     https://www.youtube.com/watch?v=Uv2Wl9HcwVk  

     https://www.youtube.com/watch?v=hFeaTcr9Dew  

 

2. Przepisz do zeszytu: 

 

 

 

 

 

 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=RjWOHZo5ac4
mailto:jarmatzp@adres.pl
https://www.youtube.com/watch?v=Uv2Wl9HcwVk
https://www.youtube.com/watch?v=hFeaTcr9Dew
../../../../NAUKA%20ZDALNA%20od%2016.03.2020/kl8jawty@wp.pl
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3. Zapoznaj się z informacjami znajdującymi się na str. 209 w podręczniku. 
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4. Wykonaj kartę pracy: 

 

Uzupełnij tabelę według podanego wzoru: 

a) w drugiej kolumnie zapisz pytania, na które odpowiadają podane fragmenty zaproszenia; 

b) w trzeciej kolumnie zamieść nazwy wymienionych elementów wybrane z ramki. 

  

 

 

 

 

 

Fragment zaproszenia Pytanie Nazwa elementu 

chcielibyśmy zaprosić Maję Kowalską kto jest zaproszony? adresat 

na uroczyste otwarcie wystawy kotów 

rasowych 

 

  

które odbędzie się 24 marca 2018 roku 

 

 

  

w miejskiej hali sportowej 

 

 

  

początek uroczystości o godz. 17.00 

 

 

  

zaprasza Towarzystwo „Kocie Sprawy”   

 

nadawca, czas, miejsce, cel 
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

5 w-f Temat: Nowoczesne formy aktywności fizycznej przy muzyce. 

 

NaCoBeZU: 

• znam  nowoczesne formy aktywności fizycznej przy muzyce wzmacniające i doskonalące wydolność 

organizmu;  

• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń;  

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/file/d/1JrBqW6sHva4Uxxro4WhrKs9ujIhwOS5G/view?usp=sharing 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

6 plastyka Temat: Prezent dla taty. 

 

NaCoBeZU: 

• planuję poszczególne etapy pracy; 

• tworzę pracę na określony temat; 

 

Z okazji Dnia Ojca przygotuj ilustrację, na której przedstawisz siebie i swojego tatę w czasie wspólnej wycieczki. 

Zdjęcie pracy przyślij jako informacje zwrotną. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 15.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

 

Drogi Uczniu: 

https://drive.google.com/file/d/1JrBqW6sHva4Uxxro4WhrKs9ujIhwOS5G/view?usp=sharing
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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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). 

 


