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kl. IV 
 

wtorek 12 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

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

 

NaCoBeZU: 

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

 

W ćwiczeniach wykonaj zadania 3 i 4 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 informatyka Temat: Style i numerowanie cz. 1. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię utworzyć listę numerowaną; 

• wiem jak nadać automatyczną listę; 

• potrafię zmieniać styl numeracji; 

 

Na podstawie podręcznika strony 112 – 114 stwórz dokument z numeracją automatyczną. Na początek 

wykonaj nagłówek i wybierz do niego odpowiedni styl. Następnie wykonaj listę stolic Polski tak jak w 

podręczniku i utwórz dla nich numerację automatyczną. Resztą tematu zajmiesz się na następnej lekcji. 

 

messenger 

discord 

mailto:drnprystasz@gmail.com
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Aby wykonać to zadanie potrzebujesz programu Libre Writer lub Microsoft Word. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 15.05.2020 do godziny 20:00. 

3 matematyka Temat: Różne zapisy tego samego ułamka dziesiętnego. 

 

NaCoBeZU: 

• porównuję ułamki zwykłe i dziesiętne; 

 

Przeczytaj tekst str.191 z podręcznika. 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=MgwpeG08_wU 

 

Rozwiąż zad.1 str.192 z podręcznika oraz zad.1 str.79 w zeszycie ćwiczeń.                                 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20.00 

 

jarmatzp@adres.pl 

4 j.polski Temat: Poznajemy się z Mikołajkiem. 

 

NaCoBeZU: 

• Znam film o Przygodach Mikołajka. 

• Potrafię korzystać z różnych źródeł informacji. 

 

1. Odczytaj notkę biograficzną Renego Goscinnego na str.114 w podręczniku. 

2. Obejrzyj film Mikołajek. 

3. Po obejrzeniu filmu odpowiedz w zeszycie na pytania: 

a) Kim jest Mikołajek? 

b) Ile może mieć lat? 

 

 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=MgwpeG08_wU
mailto:jarmatzp@adres.pl
../../../../NAUKA%20ZDALNA%20od%2016.03.2020/kl8jawty@wp.pl


Lekcje kl. 4 – 12.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 3 

 

c) Gdzie i z kim mieszka? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dziś do godziny 20:00 

5 w-f Temat: „Ćwiczenia oswajające z piłką żonglerki piłki stopą i udem”. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem jak wygląda prawidłowa technika odbić piłki stopą i udem – piłka nożna; 

• cieszę się z zabaw z piłkami; 

• rozwijam swoją zwinność, czucie piłki i przestrzeni; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1Qao-Z_oGFnNq7bFGdafVie0mqP2rlrhE 

 

Dla uczniów chętnych test wiedzy – piłka nożna 

https://drive.google.com/open?id=1pFjjw5kg_0V3O9giQDFIjtKV_xNXmr2i 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

6 plastyka Temat: Techniki mieszane – malowanie i drapanie.  

  

NaCoBeZU: 

• wiem czym jest technika wydrapywani; 

• stosuję technikę mieszaną w działaniach plastycznych;  

 

Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 44 a dowiesz się na czym polega technika malowanie i drapanie. 

Odpowiedz pisemnie na pytania: 

1. Na czym polega technika wydrapywani ? 

messenger 

https://drive.google.com/open?id=1Qao-Z_oGFnNq7bFGdafVie0mqP2rlrhE
https://drive.google.com/open?id=1pFjjw5kg_0V3O9giQDFIjtKV_xNXmr2i
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2. Jakie narzędzia są potrzebne przy tworzeniu pracy techniką wydrapywanki? 

 

Informację zwrotną (odpowiedzi na pytania) proszę wysłać do 18.05.2020 do godziny 20:00 

 

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). 

 


