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kl. IV 
 

poniedziałek 11 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.angielski Topic: My favourite sport. 2 – Mój ulubiony sport. 2. 

 

NaCoBeZU: 

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

 

Ex.7 page 89 – podręcznik (NA OCENE) 

Wzorując się formularzem Terrego z zadania 6 w zeszycie narysuj i opisz formularz dotyczący dostania 

się do klubu sportowego. Ma to dotyczyć Ciebie. 

W ćwiczeniach wykonaj zadania 1 oraz 2 na stronie 86. 

 

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: Poprawiamy kondycję – trening całego ciała w domu. 

 

NaCoBeZU: 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń; 

• poprawiam kondycję; 

• rozwijam inwencje własna w doborze ćwiczeń ogólnorozwojowych; 

 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

mailto:drnprystasz@gmail.com
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością: 

https://drive.google.com/open?id=1DSEzOHQtgWyO826YdlZUGx9aaKoBdCi0 

3 matematyka Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych  cz2 - zadania. 

 

NaCoBeZU: 

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

 

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

 

Rozwiąż zad.1d str.190 z podręcznika oraz zad.3 str.77 w zeszycie ćwiczeń.                                 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20.00 

jarmatzp@adres.pl 

4 j.polski Temat : Jak rozpoznać orzeczenie i podmiot? Ćwiczenia utrwalające. 

 

NaCoBeZU: 

• znam główne części zdania. 

• potrafię wskazać podmiot i orzeczenie w zdaniach. 

 

1. Przypomnij co to jest podmiot i orzeczenie.  

2. Rozwiąż ćwiczenie 1, 2, 3 str. 40 w zeszycie ćwiczeń.  

3. Zapisz ćwiczenie do zeszytu.  

Podkreśl jedną linią podmiot, a dwiema orzeczenie. 

A. Chłopcy zbudowali domek. 

B. Ala pije sok. 

C. Pada deszcz. 

D. Jaś śpi. 

kl8jawty@wp.pl 

https://drive.google.com/open?id=1DSEzOHQtgWyO826YdlZUGx9aaKoBdCi0
https://www.youtube.com/watch?v=PZQBkwlLXtc
file:///C:/SEKRETARIAT/NAUKA%20ZDALNA%20od%2016.03.2020/jarmatzp@adres.pl
file:///C:/SEKRETARIAT/NAUKA%20ZDALNA%20od%2016.03.2020/kl8jawty@wp.pl
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E. Na podwórku przewrócił się trzepak. 

        

Zadania dla chętnych 

Ćwiczenie  4, 5 str. 41 oraz 6 str. 42 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

5 zaj. z wych. Temat: Moja rodzina – smutki i radości. 

 

Narysuj swoją rodzinę. 

Obejrzyj filmik i zastanów się, czy warto się złościć? 

https://www.youtube.com/watch?v=TwdAFVzEf1k 

 

kl8jawty@wp.pl 

6 koło 

efektywnego 

uczenia się 

Temat: Podmiot i orzeczenie- utrwalenie wiadomości. 

 

W poniższym linku znajdują się wszystkie informacje dotyczące dwóch części zdania: podmiotu i 

orzeczenia.  W rolę nauczyciela wciela się sam Mistrz Yoda! Aby zobaczyć elementy interaktywne, kliknij 

w ruchomą ikonkę znajdującą się w prawym, górnym rogu. 

https://view.genial.ly/5e94884b9aea110d8cf663b8/horizontal-infographic-lists-podmiot-i-orzeczenie-

klasa-iv?fbclid=IwAR3HgaWjJuqbuqNL-Gng8kxVN3ZotA1xp7IUzsbPM_aGFinYJreIsFX-6Bk 

 

Wykonaj ćwiczenie: 

https://wordwall.net/pl/resource/1013856/polski/kategorie-podmiot-i-orzeczenie 

 

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). 

https://www.youtube.com/watch?v=TwdAFVzEf1k
mailto:kl8jawty@wp.pl
https://view.genial.ly/5e94884b9aea110d8cf663b8/horizontal-infographic-lists-podmiot-i-orzeczenie-klasa-iv?fbclid=IwAR3HgaWjJuqbuqNL-Gng8kxVN3ZotA1xp7IUzsbPM_aGFinYJreIsFX-6Bk
https://view.genial.ly/5e94884b9aea110d8cf663b8/horizontal-infographic-lists-podmiot-i-orzeczenie-klasa-iv?fbclid=IwAR3HgaWjJuqbuqNL-Gng8kxVN3ZotA1xp7IUzsbPM_aGFinYJreIsFX-6Bk
https://wordwall.net/pl/resource/1013856/polski/kategorie-podmiot-i-orzeczenie
mailto:nauczycielejawty@wp.pl
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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). 

 


