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kl. IV 
 

środa 20 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Mikołajek i jego przyjaciele. 

 

NaCoBeZU: 

• znam Mikołajka i jego kolegów. 

• potrafię odpowiedzieć na pytania dotyczące lektury. 

 

1. Zapoznaj się z ilustracją przedstawiającą Mikołajka i jego kolegów. 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

mailto:kl8jawty@wp.pl
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2. Odpowiedz w zeszycie na pytania: 

a) Z kim Mikołajek najbardziej się przyjaźni? 

b) Jak lubi spędzać czas poza szkołą? 

c) O czym marzy, a czego najbardziej nie lubi? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

2 religia Temat: Rodzina jest wspólnotą. 

 

Zastanów się co możesz poprawić w swoich relacjach z rodzicami.  

 

nauczycielejawty@wp.pl 

3 w – f Temat: Zdrowie i jego pozytywne czynniki: „Jak się nawadniać?” 

 

NaCoBeZU: 

• dbam o zdrowie; 

• znam pozytywne czynniki dla organizmu; 

• rozwijam inwencje własna w doborze ćwiczeń ogólnorozwojowych; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : https://tiny.pl/777cx 

 

Zapisz w zeszycie: Jakie są  prawidłowe zasady nawadniania organizmu? 

 

Wykonaj ćwiczenia: 

https://wordwall.net/pl/resource/1080802/aktywnie-w-domu 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

4 historia Temat: Powtórzenie wiadomości dział III.  

mailto:nauczycielejawty@wp.pl
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https://wordwall.net/pl/resource/1080802/aktywnie-w-domu
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Przygotuj się do pracy klasowej. Powtórz w szczególności: 

1. Przyczyny i skutki powstania kościuszkowskiego; 

2. Dokonania Jana Zamoyskiego; 

3. Bitwy w Polsce w XVII wieku; 

4. Okoliczności powstania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech; 

messenger 

discord 

5 przyroda Temat: Poznajemy rzekę. 

 

NaCoBeZU: 

• wymieniam elementy rzeki: bieg górny, bieg środkowy, bieg dolny; 

• potrafię opisać  przystosowania organizmów do życia w poszczególnych odcinkach rzeki  

• umiem rozpoznać organizmy charakterystyczne dla poszczególnych biegów rzeki; 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=1cQ3G3Plvn8 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str.166 – 170  wykonaj zadanie 1,2 str. 103,104 w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 21.05.2020 do godziny 20:00 
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e.gorajszkola@interia.pl 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj proszę zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj). 

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=1cQ3G3Plvn8
mailto:e.gorajszkola@interia.pl

