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kl. IV 
 

wtorek 19 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.angielski Topic: Cheerleaders. – Człowiek zachęcający do kibicowania. 

 

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 zadania 1 oraz 3 ze strony 91 w ćwiczeniach. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

2 informatyka Temat: Style i numerowanie cz. 2. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię utworzyć listę numerowaną; 

• wiem jak nadać automatyczną listę; 

• potrafię zmieniać styl numeracji; 

 

Na podstawie podręcznika strony 112 –114 stwórz dokument z numeracją automatyczną. 

 

messenger 

discord 

mailto:drnprystasz@gmail.com
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Na początek wykonaj nagłówek i wybierz do niego odpowiedni styl. Następnie wykonaj listę stolic Polski tak jak 

w podręczniku i utwórz dla nich numerację automatyczną. Resztą tematu zajmiesz się na następnej lekcji. Aby 

wykonać to zadanie potrzebujesz programu Libre Writer lub Microsoft Word 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 22.05.2020 do godziny 20:00. 

3 matematyka Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych - zadania. 

 

NaCoBeZU: 

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

przykładach trudniejszych); 

 

Obejrzyj  film: https://www.youtube.com/watch?v=JhsRo2EdyQw 

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

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20.00 

 

jarmatzp@adres.pl 

4 j.polski Temat: Jak odróżnić zdanie pojedyncze od złożonego? Ćwiczenia gramatyczne. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię rozpoznać zdanie pojedyncze i zdanie złożone. 

• potrafię przekształcać zdanie pojedyncze w zdanie złożone i odwrotnie. 

 

1. Przypomnij sobie wiadomości o zdaniu pojedynczym i złożonym z ostatniej lekcji.   W tym celu przeczytaj 

Nową wiadomość  znajdującą się na str.316 w podręczniku. 

2. Wykonaj do zeszytu ćwiczenie 3 str.317 z podręcznika. 

3. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 2 str.48. 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=JhsRo2EdyQw
mailto:jarmatzp@adres.pl
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Zadania dla chętnych  Ćwiczenie 3, 4, 5 str. 49 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

5 w-f Temat: Doskonalenie cech motorycznych. 

 

NaCoBeZU: 

• rozwijam swoja wytrwałość i pokonywanie trudności podczas ćwiczeń 

• znam ćwiczenia wzmacniające wszystkie partie mięśniowe 

• sam oceniam swoją wytrzymałość 

 

Proszę o wykonanie ćwiczeń korzystając z alfabetu ćwiczeń według słowa - dzisiejszym słowem jest Twoje imię.  

https://www.dropbox.com/s/kyyn8z3btyx2kym/Alfabet%20%C4%87wicze%C5%84.pdf?dl=0 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

6 plastyka Temat: Kartka  dla mamy. 

 

NaCoBeZU: 

• stosuję  w praktyce elementy plastyczne: linia, plama, barwa, kształt;  

• wykorzystuję techniki rysunkowe, malarskie i mieszane; 

 

Wykonaj kartę, którą podarujesz swojej mamie z okazji jej święta. Wykorzystaj kolorowy papier, tkaninę i inne 

dostępne materiały. Kartę wykonaj wg własnego pomysłu. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 25.05.2020 do godziny 20:00 

messenger 

 

Drogi Uczniu: 

 

https://www.dropbox.com/s/kyyn8z3btyx2kym/Alfabet%20%C4%87wicze%C5%84.pdf?dl=0
mailto:nauczyciel.2020@wp.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). 

 


