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poniedziałek 15 czerwca 2020r. 
 

Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

 

w-f 

Temat: Gry i zabawy ruchowe 

NaCoBeZU: 

• wykonuję ćwiczenia gimnastyczne; 

• pracuję nad swoją kondycją; 

 

Poproś rodzeństwo lub rodziców i razem zagrajcie w Zbijaka, pobawcie się w Berka bądź 

chowanego. Możecie urządzić wyścigi rzędów albo wspólne tory przeszkód.  

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

NaCoBeZU: 

• wypowiadam się o mijających latach nauki i wartościach ważnych w codziennym życiu; 

• czytam wskazane teksty i wypowiadam się na ich temat;  

• nazywam emocje pojawiające się w trudnych lub nowych sytuacjach; 

• znam sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach i z własnymi emocjami; 

• wykonuję przestrzenną postać stracha z różnych materiałów 

• piszę list, pamiętając o jego kompozycji; 

 

Edukacja polonistyczna 

Temat: Co nas czeka w czwartej klasie? 

 

Podręcznik str. 70 − 71 − na pytania odpowiedz rodzicom.  

Otwórz ćwiczenia str. 80 − 81. Polecenie 4, 6 zrób w zeszycie.  
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Edukacja społeczna 

Podręcznik str. 72 − 73 − przeczytaj i porozmawiaj z rodzicami.  

 

Edukacja techniczna 

Zabawne strachy – przestrzenna praca plastyczna. Każde dziecko wybiera sobie coś, czego 

można się bać. Z dostępnych materiałów (tektura, pudełka, kolorowy papier, słomki, papierowe 

talerzyki, plastikowe kubeczki, butelki, zakrętki, bibuła, tuby po ręcznikach papierowych, skrawki 

tkanin itp.)wykonuje „stracha”, w taki sposób, aby był śmieszny. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj 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). 

 

 


