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str. 1 

 

kl. IV 
 

czwartek 21 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 technika Temat: Piesza wycieczka. 

 

NaCoBeZU: 

• wyznaczam trasę pieszej wycieczki; 

• odczytuję informacje przekazywanie przez znaki na kąpieliskach; 

• samodzielnie i racjonalnie pakuję plecak; 

 

Proszę przeczytać treść z podręcznika „Jak się przygotować do wycieczki” na str.71. 

Następnie proszę rozwiązać zadania umieszczone w karcie pracy poniżej w linku : 

https://drive.google.com/open?id=1oQQjju73LgTnGjuGOX9gtszpyhANycG2 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 23.05.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

2 w-f Temat: Zmagania lekkoatletyczne – poznajemy konkurencje. 

NaCoBeZU: 

• znam konkurencje lekkoatletyczne 

• znam znaczenie orientacji przestrzennej dla zdrowia 

• znam zasób ćwiczeń kształtujących skoczność i szybkość 

• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://www.dropbox.com/s/7du4vntgnysrml3/Zmagania_lekkoatletyczne-

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://drive.google.com/open?id=1oQQjju73LgTnGjuGOX9gtszpyhANycG2
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
https://www.dropbox.com/s/7du4vntgnysrml3/Zmagania_lekkoatletyczne-_poznajemy_konkurencje.rtf?dl=0
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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_poznajemy_konkurencje.rtf?dl=0 

 

Napisz w zeszycie:  

Gdybyś miał możliwość to jaką dyscyplinę lekkoatletyczną wybrałbyś w swojej karierze i dlaczego 

akurat taką? 

 

Wykonaj ćwiczenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=tRfdknaK7Kw&feature=youtu.be 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 24.05.2020 do godziny 20:00 

3 religia Temat: Moja rodzina. 

 

Wiesz, że rodzice Cię kochają i należy Ich szanować. Napisz dlaczego rodzice zasługują na szacunek 

i miłość? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 24.05.2020 do godziny 20:00 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

4 j.polski Temat: Elementy świata przedstawionego ukazane w lekturze „Mikołajek”. 

 

NaCoBeZU: 

• znam czas, miejsce, bohaterów lektury. 

• wiem, kim jest narrator. 

• potrafię opisać Mikołajka i jego kolegów. 

 

1. Przepisz do zeszytu: 

           ELEMENTY  ŚWIATA  PRZEDSTAWIONEGO  

1. Czas akcji:  

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.dropbox.com/s/7du4vntgnysrml3/Zmagania_lekkoatletyczne-_poznajemy_konkurencje.rtf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=tRfdknaK7Kw&feature=youtu.be
mailto:nauczycielejawty@wp.pl
mailto:kl8jawty@wp.pl
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a) czasy współczesne autorom książki, lata 60. XX wieku. 

2.  Miejsca wydarzeń: 

a)  miasto we Francji, 

b)  teren szkoły,  

c) dom Mikołajka, 

d)  pusty plac z wrakiem samochodu  

3.  Bohaterowie:  

a) Mikołajek,  

b) Gotfryd,  

c) Euzebiusz, 

d)  Joachim,  

e) Maksencjusz,  

f) Kleofas,  

g) Alcest,  

h) Rufus,  

i) Ananiasz,  

j) Rosół, 

k)  nauczycielka, 

l)  mama i tata Mikołajka,  

m) dyrektor,  

n) sąsiad Blédurt,  

o) Dżodżo,  

p) Ludeczka,  

q) pan Bordenave  

 

2.  Narrator:  Mikołajek 

3.  Przeczytaj informację o Mikołajku i jego kolegach: 
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a) Mikołajek – bardzo towarzyski, od szkolnej nauki woli piłkę nożną, historie o kowbojach 

i Indianach i zabawy z kolegami.  

b) Gotfryd – lubi się przebierać i ma bogatego tatę, który mu kupuje wszystko, co tylko 

Gotfryd chce.  

c)  Euzebiusz – najsilniejszy z chłopców. Można od niego oberwać fangę w nos. Fajnie się z 

nim gra w kulki, bo często chybia.  

d)  Joachim – ma rower i monetę, za pomocą której można losować kapitana drużyny 

piłkarskiej.  

e) Maksencjusz – biega bardzo szybko, ma długie, chude nogi i wystające kolana.  

f)  Kleofas – nauka nie jest jego ulubionym zajęciem.  

g) Alcest – bardzo lubi jeść i denerwuje się, gdy mu się w tym przeszkadza. Ręce ma zwykle 

ubrudzone masłem lub dżemem, a ławkę obsypaną okruchami.  

h)  Rufus – jego tata jest policjantem, dlatego Rufus może przynosić na plac zabaw 

policyjny gwizdek i zostawać sędzią podczas meczy w piłkę nożną.  

i)  Ananiasz – nosi okulary, więc nie można go bić. Jest prymusem, skarżypytą i pupilkiem 

pani. Łatwo wpada w histerię, rzuca się wówczas z płaczem na ziemię.  

 

4. Zapoznaj się z ilustracją 
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

5 matematyka Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych. 

 

NaCoBeZU: 

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

 

jarmatzp@adres.pl 

../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2023.03.2020%20-%2027.03.2020/Zadania%2025.03.2020/zadania%2025.03.2020%20-%20WORD/jarmatzp@adres.pl
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kalkulatora (w przykładach trudniejszych); 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=jr58hkXreQQ 

 

Wykonaj zad. 5 a, b str. 203 z podręcznika oraz zad. 2 a, b str. 83 w zeszycie ćwiczeń.                                 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20.00 

6 wdż Temat: Przekazywanie życia. 

 

Bardzo ważne jest, aby młody człowiek miał jak najlepsze warunki rozwoju, dlatego jest kilka 

istotnych czynników mających wpływ na jego rozwój. Uporządkuj podane poniżej wyrazy, wpisując 

je w odpowiednie miejsca: 

papierosy, mleko, spacery, głośna muzyka, stres, miłość, soki warzywne, cierpliwość, spokój, 

awantury, alkohol, warzywa, spokojna muzyka, hałas, świeże powietrze, słońce, cukier, telewizja 

 

Pozytywny wpływ - 

 

Negatywny wpływ - 

 

 

nauczyciel20@op.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=jr58hkXreQQ
mailto:nauczyciel20@op.pl

