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kl. IV 
 

piątek 15 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 wdż Temat:  Przekazywanie życia – pierwsze dni życia. 

 

Spytaj rodziców jak wyglądały Twoje pierwsze dni życia? 

 

nauczyciel20@op.pl 

2 matematyka Temat: Ćwiczymy porównywanie ułamków dziesiętnych. 

 

NaCoBeZU: 

• porównuję ułamki zwykłe i dziesiętne; 

 

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

Proszę rozwiązać zad.5 a str.196 z podręcznika oraz zad.3 b,c,d str.80 w zeszycie ćwiczeń.                                 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20.00 

 

jarmatzp@adres.pl 

3 j.angielski Topic: Review – Unit 7. Powtórzenie – Dział 7. 

 

NaCoBeZU: 

• znam nazwy sportów; 

• znam nazwy sprzętu potrzebnego do uprawiania sportu; 

• znam przyimki (in,on,at,after); 

• znam przyimki częstotliwości; 

 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

mailto:nauczyciel20@op.pl
https://www.youtube.com/watch?v=-pmGvvjzAfM
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W ramach powtórzenia do testu wykonaj zadania 1,2,3 na stronie 88 w ćwiczeniach. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

4 przyroda Temat: Poznajemy warunki życia w wodzie. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię określić warunki życia w wodzie (nasłonecznienie, zawartość tlenu, opór wody); 

• umiem wskazać przystosowania organizmów (np. ryby) do środowiska życia; 

 

Obejrzyj filmik:  https://www.youtube.com/watch?v=VWYz1WxfD5A 

 

Na podstawie filmiku i treści z podręcznika  str. 162 - 165 wykonaj  zadanie 3 str.102  w zeszycie 

ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 19.05.2020 do godziny 20:00 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

5 j.polski Temat:  Test na czytanie ze zrozumieniem w oparciu o lekturę „ Mikołajek”. 

 

NaCoBeZU: 

• znam treść lektury. 

• potrafię czytać ze zrozumieniem. 

 

1. Uważnie przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia. W każdym zadaniu poprawna 

jest tylko jedna odpowiedź. Powodzenia! 

2.      

 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=VWYz1WxfD5A
../../e.gorajszkola@interia.pl
mailto:kl8jawty@wp.pl
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                                              Najmilsza pamiątka 

Dziś przyszliśmy do szkoły bardzo zadowoleni, bo będą robić fotografię całej klasy                         

i ta fotografia - powiedziała nam pani nauczycielka - będzie dla nas najmilszą pamiątką na 

całe życie. Pani powiedziała także, żebyśmy przyszli porządnie ubrani              i uczesani. 

Wszyscy koledzy już byli, a pani strofowała właśnie Gotfryda, który był ubrany jak 

Marsjanin. Gotfryd ma strasznie bogatego tatę, który mu kupuje masę zabawek. 

Fotograf był już ze swoim aparatem i pani mu powiedziała, że trzeba szybko zrobić 

zdjęcie, bo przepadnie nam lekcja arytmetyki. Ananiasz, pierwszy uczeń i pieszczoszek 

naszej pani, powiedział, że to by była szkoda stracić lekcję, bo on bardzo lubi arytmetykę i 

rozwiązał wszystkie zadania, które były na dzisiaj. Euzebiusz, jeden kolega, który jest 

bardzo silny, chciał dać Ananiaszowi fangę w nos, ale Ananiasz nosi okulary i nie zawsze 

można go bić. 

 

Fotograf kazał nam się ustawić w trzy rzędy. 

Ja siedziałem na ziemi obok Alcesta Alcest to mój kolega, który jest bardzo gruby                   

i który ciągle je. Właśnie zajadał bułkę z dżemem i fotograf powiedział, żeby przestał jeść, 

ale Alcest odpowiedział, że on się musi odżywiać. 

 

Fragment z Sempe i Goscinny "Rekreacje Mikołajka" 

 

1. Dzieci przyszły do szkoły: 

A) zadowolone, 

B) bardzo zadowolone, 

C) smutne, 

D) zdziwione. 

 

2.Pan fotograf robił zdjęcie: 
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A) pani nauczycielce, 

B) pani nauczycielce i dzieciom, 

C) tylko dzieciom, 

D) niektórym dzieciom. 

 

3.Jeden z chłopców ubrał strój: 

A) przybysza z obcej planety, 

B) ufoludka, 

C) kosmity, 

D) Marsjanina. 

 

4. Zdjęcie miało być zrobione szybko, aby nie przepadła lekcja: 

A) plastyki, 

B) języka polskiego, 

C) arytmetyki, 

D) historii. 

 

5.Fotograf kazał ustawić się dzieciom w: 

A) trzy rzędy, 

B) cztery rzędy, 

C) dwa rzędy, 

D) rzędzie. 

6. Alcest jadł: 

A) bułkę z serem, 

B) chleb z kiełbasą, 

C) bułkę z dżemem, 

D) rogaliki z dżemem. 
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Rozwiązaną kartę pracy prześlij dzisiaj do godziny 13:00 

6 muzyka Temat: Majowe święta Polaków.  

 

NaCoBeZU: 

• znam symbole narodowe Polski; 

• znam tekst Mazurka Dąbrowskiego; 

• wiem czym jest rytm punktowany;  

• wiem z jakim wydarzeniem związane jest święto 3 maja 

 

Na podstawie książki strony 104-107 odpowiedz na pytania: 

1. Jakie są symbole narodowe Polski? 

2. Z jakim wydarzeniem związane jest święto 3 maja? 

3. Czym jest rytm punktowany? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 18.05.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

 

 

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). 

 


