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str. 1 

 

kl. IV 
 

piątek 19 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 wdż Temat: Obrona własnej intymność. 

 

Granice sfery intymnej każdy z nas ustala sam. Twoja rodzina, przyjaciele, znajomi i nieznajomi 

mają obowiązek przestrzegać tej granicy i w żadnym wypadku nie można jej przekraczać.  

Zastanów się nad przykładami, w których: 

• dotyk jest miły i wyraża bliskość 

• dotyk wywołuje zakłopotanie 

• „zły dotyk” sprawia przykrość i może być niebezpieczny 

Do kogo mogłaby się zwrócić o pomoc osoba, która doświadczyła „złego dotyku”? 

 

nauczyciel20@op.pl 

2 matematyka Temat: Siatki prostopadłościanów - zadania. 

 

NaCoBeZU: 

• rozpoznaję siatki graniastosłupów prostych; 

• rysuję siatki prostopadłościanów; 

 

Proszę obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=yMr5zIDOeng 

Wykonaj zadanie 1 c str. 231 z podręcznika oraz zad. 2 str. 92 w zeszycie ćwiczeń.                                 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20.00 

 

jarmatzp@adres.pl 

mailto:nauczyciel20@op.pl
https://www.youtube.com/watch?v=yMr5zIDOeng
mailto:jarmatzp@adres.pl
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3 j.angielski Topic: Scouting - Obozowanie. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem słownictwo (obozowanie); 

 

W celu poznania nowego słownictwa wykonaj zadania 1,2,3 ze strony 102 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

4 przyroda Temat: Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości − Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na 

lądzie. 

 

Wykonaj  Sprawdź się str.120 − 122 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Osoby, które chcą sprawdzić swoją wiedzę mogą wykonać Quiz: 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-przyrody-klasa-4-dzial-7-odkrywamy-

tajemnice-zycia-w-wodzie-i-na-ladzie-tajemnice-przyrody 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 22.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

5 j.polski Temat: Redagujemy ogłoszenia. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię redagować ogłoszenie na podany temat. 

• piszę tekst poprawny pod względem ortograficzny i interpunkcyjnym. 

 

1. Wykonaj ćwiczenie 1 str. 104 w zeszycie ćwiczeń. Nie przepisuj do zeszytu. 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

mailto:drnprystasz@gmail.com
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-przyrody-klasa-4-dzial-7-odkrywamy-tajemnice-zycia-w-wodzie-i-na-ladzie-tajemnice-przyrody
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-przyrody-klasa-4-dzial-7-odkrywamy-tajemnice-zycia-w-wodzie-i-na-ladzie-tajemnice-przyrody
../../e.gorajszkola@interia.pl
mailto:kl8jawty@wp.pl
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2. Wykonaj ćwiczenie 4 str. 105 w zeszycie ćwiczeń . Nie przepisuj do zeszytu. 

3. Zapisz w zeszycie  - ćw 5 str. 106. 

 

Zadania dla chętnych: 

Ćwiczenie 2 str. 104 – zeszyt ćwiczeń oraz ćwiczenie 3 str. 105. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

6 muzyka Temat: Muzyczne pożegnanie klasy IV. 

 

Opisz, którą lekcję muzyki w klasie IV najbardziej zapamiętałeś i dlaczego? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 22.06.2020 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). 

 


