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kl. IV 
 

środa 10 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Redagowanie zaproszeń. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię redagować zaproszenie. 

• piszę tekst poprawny pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. 

• stosuję w zaproszeniu zwroty i formuły grzecznościowe oficjalne i nieoficjalne, 

adekwatnie do sytuacji i adresata. 

 

1. Napisz w zeszycie zaproszenie skierowane do koleżanek i kolegów – na Twoje urodziny. 

2. Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 str. 101 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

2 religia Temat: Boże Ciało. 

 

Narysuj w zeszycie piękną chorągiew z krzyżem na procesję Bożego Ciała. 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

3 w – f Temat: Ćwiczenia koordynacyjne i ogólnorozwojowe. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wykonać ćwiczenia koordynacyjne; 

• znam ćwiczenia ogólnorozwojowe; 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

mailto:kl8jawty@wp.pl
mailto:nauczycielejawty@wp.pl
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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• doskonalę koordynacje ruchowa oraz siłę poszczególnych partii mięśni poprzez 

wykonywanie prostych ćwiczeń; 

 

Proszę o obejrzenie filmiku i w miarę swoich możliwości wykonanie ćwiczeń proponowanych 

przez prowadzącego. 

https://www.youtube.com/watch?v=hAnypglKl7g&feature= 

https://www.youtube.com/watch?v=XK20nhuKM5M&feature=youtu.be 

4 historia Temat: Bohaterscy harcerze i niezłomni żołnierze. 

 

NaCoBeZU: 

• znam pojęcia Armia Krajowa i Szare Szeregi; 

• znam datę powstania warszawskiego; 

• potrafię podać najważniejsze elementy życiorysu Witolda Pileckiego i „Inki” 

 

Na podstawie podręcznika str. 126 – 135 odpowiedz na pytania: 

1. Czym była Armia Krajowa i Szare Szeregi? 

2. Kiedy miało miejsce powstanie warszawskie? 

3. Co wyróżniającego zrobili Witold Pilecki i Danuta „Inka” Siedzikówna? 

 

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

 

messenger 

discord 

5 przyroda Temat: Na polu uprawnym. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię podać nazwy typowych organizmów pola uprawnego; 

• umiem podać znaczenie organizmów pola uprawnego dla człowieka; 

 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=hAnypglKl7g&feature=
https://www.youtube.com/watch?v=XK20nhuKM5M&feature=youtu.be
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
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Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=RyE7-DgqkyQ 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str.198 – 192  wykonaj zadanie 1,2,3,4 str. 118,119 w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 18.06.2020 do godziny 20:00 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj proszę zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj). 

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). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RyE7-DgqkyQ

