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kl. IV 
 

środa 13 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 j.polski Temat:  Wiem, co mówię! Równoważnik zdania i zdanie. 

 

NaCoBeZU: 

• rozpoznaję w wypowiedzeniach podmiot i orzeczenie. 

• wiem, co to jest zdanie i równoważnik zdania. 

• odróżniam zdania od równoważników zdań. 

 

1. Obejrzyj filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=UcCF2jwQVu8 

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

2.  Zapisz do zeszytu: 

Wypowiedzenie to grupa wyrazów, która przekazuje zrozumiałą informację. 

Wśród wypowiedzeń wyróżnia się zdanie i równoważnik zdania. 

 

Zdanie zawsze zawiera orzeczenie, czyli osobową formę czasownika np.: Zakończenie 

roku szkolnego odbędzie się w piątek. 

 

Równoważnik zdania nie ma orzeczenia, ale można je wprowadzić np:            

Zakończenie roku szkolnego w piątek. 

 

3. Rozwiąż ćwiczenie 1, 2, 3 str.45 w zeszycie ćwiczeń. 

 

kl8jawty@wp.pl 
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Zadania dla chętnych: Ćwiczenie 4, 6 str. 46 w zeszycie ćwiczeń. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

2 religia Temat: Świętość Boga. 

 

Naucz się z książeczki do nabożeństwa „Chwała na wysokości Bogu”. 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

3 w – f Temat: Ćwiczenia koordynacyjne i ogólnorozwojowe(ćwiczenia z przyborem w domu). 

 

NaCoBeZU: 

• doskonalę ćwiczenia koordynacyjne oraz ogólnousprawniające z przyborem; 

• potrafię wykonać ćwiczenia ogólnorozwojowe; 

• rozwijam swoją koordynacje ruchową; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1ZLrQ3rzv7UDTNqgDxIVQ5YkrUQ2wGQQd 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

4 historia Temat: Maria Skłodowska – Curie – polska noblistka 

 

NaCoBeZU: 

• wiem co wynalazła Maria Skłodowska; 

• potrafię powiedzieć jaką funkcję objęła na uniwersytecie w Paryżu; 

• wiem kiedy i za co otrzymała nagrody Nobla; 

• znam innych Polaków uhonorowanych nagrodą Nobla; 

 

 

messenger 

discord 

mailto:nauczycielejawty@wp.pl
https://drive.google.com/open?id=1ZLrQ3rzv7UDTNqgDxIVQ5YkrUQ2wGQQd
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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Na podstawie podręcznika strona 104-106 odpowiedz na pytania: 

1. Co wynalazła Maria Skłodowska? 

2. Jaką funkcję objęła na uniwersytecie w Paryżu? 

3. W którym roku i za co otrzymała nagrody Nobla? 

4. Jacy Polacy otrzymali także nagrodę Nobla? 

 

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

5 przyroda Temat: Praca klasowa – Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy. 

 

Test  A piszą uczniowie, którzy mają nieparzysty numer w dzienniku. 

 

Test  B piszą uczniowie, którzy mają parzysty numer w dzienniku. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

Proszę o przesłanie tylko odpowiedzi. 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

 

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). 

 

mailto:e.gorajszkola@interia.pl

