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str. 1 

 

kl. IV 
 

czwartek 14 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 technika Temat: W podróży cz.2. 

 

NaCoBeZU: 

• formułujoę zasady właściwego zachowania się w środkach komunikacji publicznej; 

• podaję znaczenie piktogramów; 

• analizuję rozkłady jazdy; 

 

Proszę przeczytać treść z podręcznika „Podróż według planu”  

Następnie rozwiązać w zeszytach ćw. 3,4 , str.70. 

 

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

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

2 w-f Temat: Poznajemy tańce polskie. 

 

NaCoBeZU: 

• rozwijam swoją wrażliwość na piękno, estetykę i harmonię ruchów; 

• znam tańce polskie; 

• rozwijam swoją śmiałość i odwagę podczas wykonywania różnych kroków tanecznych; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1chlhYnNCelx-65wKbMPOc76SBd2Q543m 

 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
https://drive.google.com/open?id=1chlhYnNCelx-65wKbMPOc76SBd2Q543m
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

3 religia Temat: „Oto dzień, który dał nam Pan”. 

 

Pomyśl i napisz: W jaki sposób Katolik powinien przeżywać niedziele i święta? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 17.05.2020 do godziny 20:00 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

4 j.polski Temat: Czym różni się zdanie od równoważnika zdania? Ćwiczenia utrwalające. 

NaCoBeZU: 

 

• potrafię odróżnić zdanie od równoważnika zdania. 

• potrafię przekształcać zdanie w równoważnik zdania i odwrotnie. 

 

1. Wykonaj ćwiczenie w zeszycie: Przekształć zdania w równoważniki zdań  według wzoru.        

Wzór:  Organizuję biegi przełajowe. 

                               Organizacja biegów przełajowych. 

 

a)  Wędrowałem po górach.  ……………………………………………………. 

 

b)  Uciekł chomik.   ……………………………………………………………… 

 

c)  Telefonowałem do dziadków. ………………………………………………… 

 

d) Odwiedziła nas ciocia. …………………………………………………………  

 

e) Długo rozmawiałem z mamą. ……………………………………………………  

 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 
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f)  Zwiedzamy miasteczko. ………………………………………………………….  

 

g)  Obejrzałem ciekawy film. ………………………………………………………..  

 

h) Znalazłem zegarek. ………………………………………………………………..  

2. Wykonaj ćwiczenie 5 str. 46 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

5 matematyka Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych. 

 

NaCoBeZU: 

• porównuję ułamki zwykłe i dziesiętne; 

 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str.194 i 195. 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=6e80LmsTrNM 

Wykonaj zad.2 a,b,c str.195 z podręcznika oraz zad.2 a,b,c str.80 w zeszycie ćwiczeń.                                 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20.00 

 

jarmatzp@adres.pl 

6 wdż Temat: U progu dojrzewania. 

 

Zapoznaj się z prezentacją   https://www.dropbox.com/scl/fi/nmitghsqxuz9o35q6b93z/15-maja-

wd-kl-IV-u-progu-dojrzewania.odp?dl=0&rlkey=1iwid4w20zr94nd6hedeqa0qm 

 

następnie obejrzyj materiał  https://www.youtube.com/watch?v=YavEH9CdoXM 

 

nauczyciel20@op.pl 

Drogi Uczniu: 

https://www.youtube.com/watch?v=6e80LmsTrNM
../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2023.03.2020%20-%2027.03.2020/Zadania%2025.03.2020/zadania%2025.03.2020%20-%20WORD/jarmatzp@adres.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). 


