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str. 1 

 

kl. IV 
 

poniedziałek 15 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.angielski Topic: Unit 8 review 2. – Dział 8 powtórzenie 2. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem słownictwo (pogoda, miejsca w mieście) oraz gramatykę (Present Continuous); 

 

W celu powtórzenia informacji z działu 8 wykonaj zadania 5,6 ze strony 101 w ćwiczeniach. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

2 w-f Temat: Utrwalamy elementy techniczne w piłce ręcznej. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem, jakie można wyróżnić podania w piłce ręcznej;  

• opanowałem umiejętność kozłowania piłki ręcznej; 

• opanowałem zwody w grze w piłkę ręczną;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/file/d/1mnTiGm0w9FzxbP1rur_t-QgOu4FKzS60/view?usp=sharing 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 16.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

mailto:drnprystasz@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1mnTiGm0w9FzxbP1rur_t-QgOu4FKzS60/view?usp=sharing
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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3 matematyka  

NaCoBeZU: 

• rozpoznaję siatki graniastosłupów prostych; 

• rysuję siatki prostopadłościanów; 

 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 229 − 230. 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=CjEV0wfj5Ng 

Wykonaj zadanie 1 a, b str. 231 z podręcznika oraz zad. 1 str. 92 w zeszycie ćwiczeń.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20.00 

 

jarmatzp@adres.pl 

4 j.polski Temat: Ogłaszam, że… 

 

NaCoBeZU:  

1. znam różne rodzaje ogłoszeń. 

2. potrafię wymienić elementy składowe ogłoszenia. 

3. potrafię redagować ogłoszenie na podany temat. 

4. piszę tekst poprawny pod względem ortograficzny i interpunkcyjnym. 

 

1. Obejrzyj filmik:  https://www.youtube.com/watch?v=mmgT-zB5G9k  

2. Zapisz do zeszytu: 

    Ogłoszenie powinno zawierać: 

     a) nagłówek 

     b) konkretne informacje o przedmiocie ogłoszenia 

     c) określenie miejsca 

     d) określenie czasu 

     e) informacje kontaktowe 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=CjEV0wfj5Ng
mailto:jarmatzp@adres.pl
https://www.youtube.com/watch?v=mmgT-zB5G9k
mailto:kl8jawty@wp.pl
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3. Przeczytaj informacje dotyczące ogłoszenia znajdujące się na str. 296 – 297 w podręczniku. 

4. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 5 str. 297 w podręczniku. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

5 zaj. z wych. Temat: Higiena mojego ciała i umysłu. 

 

1. Wysłuchaj piosenek: 

     https://www.youtube.com/watch?v=ULcCm5PZwzI  

     https://www.youtube.com/watch?v=lyj78YInCbc  

2. Wykonaj rysunek przedstawiający Twoje codzienne zabiegi higieniczne. 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

6 koło 

efektywnego 

uczenia się 

Temat: Trenujemy szare komórki! 

 

Kliknijcie w link, zapoznajcie się z zasadami i rozwiążcie sudoku.  

Powodzenia! 

https://view.genial.ly/5ed55148a230970d291d9c3b/presentation-sudoku-

hp?fbclid=IwAR1KQz6PTdXmiFEkz6vfc-ZjHdLP9Xeym9BzqdJ7snO7AnsDu7_kBcQYhuc 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

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). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ULcCm5PZwzI
https://www.youtube.com/watch?v=lyj78YInCbc
mailto:kl8jawty@wp.pl
https://view.genial.ly/5ed55148a230970d291d9c3b/presentation-sudoku-hp?fbclid=IwAR1KQz6PTdXmiFEkz6vfc-ZjHdLP9Xeym9BzqdJ7snO7AnsDu7_kBcQYhuc
https://view.genial.ly/5ed55148a230970d291d9c3b/presentation-sudoku-hp?fbclid=IwAR1KQz6PTdXmiFEkz6vfc-ZjHdLP9Xeym9BzqdJ7snO7AnsDu7_kBcQYhuc
mailto:nauczycielejawty@wp.pl

