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str. 1 

 

kl. IV 
 

poniedziałek 18 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.angielski Topic: Review 2 – Unit 7. Powtórzenie 2 – Dział 7. 

 

NaCoBeZU: 

• znam nazwy sportów  

• znam nazwy sprzętu potrzebnego do uprawiania sportu 

• znam przyimki (in,on,at,after) 

• znam przyimki częstotliwości 

 

W ramach powtórzenia do testu wykonaj zadanie 4 na stronie 88 w ćwiczeniach oraz zadanie 5 ze strony 89 

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: Skok w dal. 

 

NaCoBeZU: 

• wykonuję rozgrzewkę do skoku w dal 

• określam, jakie są zasady pomiaru skoku w dal 

• znam pojęcia „strefa odbicia „, „spalony” 

 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

mailto:drnprystasz@gmail.com
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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Proszę o zapoznanie się z filmem oraz podstawowymi zasadami skoku w dal. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv1-VP3B_bI 

 

Zapisz słowa, które kojarzą Ci się ze skokiem w dal. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 19.05.2020 do godziny 20:00. 

3 matematyka Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych. 

 

NaCoBeZU: 

• dodaję ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych), pisemnie i za pomocą kalkulatora 

(w przykładach trudniejszych); 

 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 198 – 199. 

 

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

Wykonaj zad. 2 a str. 199 z podręcznika oraz zad. 5 a str. 82 w zeszycie ćwiczeń.                                 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20.00 

 

jarmatzp@adres.pl 

4 j.polski Temat:  Zdanie pojedyncze a zdanie złożone. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię rozpoznać w wypowiedzeniu orzeczenie. 

• wiem, które zdanie jest pojedyncze, a które złożone. 

 

1. W ramach przypomnienia informacji o orzeczeniu wykonaj polecenie ( zapisz go w zeszycie): W 

podanych zdaniach podkreśl dwiema liniami orzeczenie: 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv1-VP3B_bI
https://www.youtube.com/watch?v=wBAYgnwniXI
mailto:jarmatzp@adres.pl
mailto:kl8jawty@wp.pl
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a) Deszcz padał. 

b) Wróbel siadł na gałęzi. 

c) Słońce wyjrzało zza chmur. 

d) Klara przyjechała do domu. 

e) Marek zadzwoni jutro rano. 

f) Wczoraj obejrzałem ciekawy film. 

g) Babcia czyta ciekawą książkę. 

2. Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=2NbPlzSsvNU 

3. Zapisz do zeszytu: 

Zdania dzielą się na pojedyncze i złożone. 

Zdanie pojedyncze zawiera jedno orzeczenie. 

Zdanie złożone zawiera więcej niż jedno orzeczenie. 

Zdanie złożone składa się z dwóch lub więcej zdań pojedynczych, nazywanych zdaniami 

składowymi. W zdaniu złożonym jest tyle zdań składowych, ile orzeczeń. 

4. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1 str.316 z podręcznika . 

 

Praca domowa:  Ćwiczenie 1 str.48 w zeszycie ćwiczeń 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

5 zaj. z wych. Temat: Jaka jest kultura mojego zachowania? 

 

Obejrzyj filmik i pomyśl, czy tak robisz: 

https://www.youtube.com/watch?v=6-pu4vE75ZY 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

6 koło 

efektywnego 

uczenia się 

Temat: Co wiem na temat Mikołajka? 

 

Drogi uczniu, dziś utrwalimy wiadomości o bohaterach lektury „ Mikołajek ”.  

 

nauczycielejawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=2NbPlzSsvNU
https://www.youtube.com/watch?v=6-pu4vE75ZY
mailto:kl8jawty@wp.pl
mailto:nauczycielejawty@wp.pl
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Wykonaj ćwiczenia znajdujące się w poniższych  linkach: 

https://wordwall.net/pl/resource/1574883/polski/miko%c5%82ajek 

https://wordwall.net/pl/resource/1403362/polski/miko%c5%82ajek-bohaterowie 

 

 

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://wordwall.net/pl/resource/1574883/polski/miko%c5%82ajek
https://wordwall.net/pl/resource/1403362/polski/miko%c5%82ajek-bohaterowie

