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kl. IV 
 

piątek 22 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 wdż Temat: Rodzi się dziecko. 

 

Ćwiczenie w pliku pdf. 

 

nauczyciel20@op.pl 

2 matematyka Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych – zadania. 

 

NaCoBeZU: 

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

pomocą kalkulatora (w przykładach trudniejszych); 

 

Proszę obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=YKVuhLJl-9g 

Wykonaj zadanie 5 c, d str. 203 z podręcznika oraz zad. 2 d, e str. 83 w zeszycie ćwiczeń.                                 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20.00 

 

jarmatzp@adres.pl 

3 j.angielski Topic: Knowledge checking worksheet  – Unit 7. Karta pracy sprawdzająca wiedzę z 7 

rozdziału. 

 

Poniżej jest karta pracy z rozdziału 7, która sprawdzi Twoją wiedzę. Rozwiąż ją samodzielnie do 

godziny 18. Możesz odesłać uzupełniony plik albo zrobić zdjęcie jak już skończysz. Jeżeli nie 

masz takich możliwości, rozwiąż to na zwykłej kartce i prześlij zdjęcia. Powodzenia! Good luck! 

 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

mailto:nauczyciel20@op.pl
https://www.youtube.com/watch?v=YKVuhLJl-9g
mailto:jarmatzp@adres.pl
mailto:drnprystasz@gmail.com
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Unit 7 worksheet 

1.Przeczytaj teksty o dyscyplinach sportowych, które uprawiają Olivia, Harry oraz Amelia, 

a następnie w zdaniach 1–6 podkreśl poprawną odpowiedź, zgodną z informacjami 

zawartymi w tekstach. 

Hi! I am Olivia and I like water sports. I go swimming every Monday, 

Wednesday and Friday. I have got a great coach – Mr. Wave. I am very fast in 

the water but I can’t run fast. I have got a lucky pink costume and a lucky 

pink cap. I always win whenever I wear them. 

Hello! My name’s Harry. I don’t like water sports but I often go sailing with 

my dad in summer. My favourite sport is baseball. I go to baseball training 

sessions at weekends and I run between two and three kilometres every day. I 

have got a lucky baseball glove, which was a present from my uncle in the 

United States. 

My name is Amelia and I am a cheerleader. I always cheer my basketball team 

because I want them to win. I have got three fantastic costumes, but my 

favourite is the white one with blue pompoms. I am very fit and  I can  dance 

well. In fact, I am crazy about dancing. 

  

1  Olivia has / hasn’t got a very good coach. 

2  Olivia can swim / run fast. 

3  Harry goes sailing with his uncle / father. 

4  Harry’s baseball training sessions are every day / at weekends. 

5  Amelia is a cheerleader for a dancing / basketball team. 

6  Amelia is / isn’t good at dancing. 
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2.Skorzystaj z podanych słów i uzupełnij brakujące informacje w tabelkach. Przy każdej 

dyscyplinie sportowej wpisz nazwę osoby, która ją uprawia, oraz sprzętu, którego dany 

sportowiec używa. 

trainers    ice skates    cyclist    bike and helmet    ski suit    footballer 

ice skater   swimmer   runner    ball      skier   cap and goggles 

  

football footballer ball 

running     

skiing     

swimming     

ice skating     

cycling     

  

 

3.Emily chce zapisać się do klubu sportowego.  Pomóż jej wypełnić poniższy formularz. 

ten    4D    every weekday   volleyball    excellent   Emily Spark 

  

Name: Emily Spark 

Age:   

Class:   

Which sport do you play?   
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How often do you practice?   

How good are you at running?   

 

 

4.Z podanych wyrazów utwórz poprawne zdania twierdzące, pytania lub przeczenia. 

1  are / scary / Horror films / often / very 

    Horror films are often very scary.                 

2  play football / Do / often / you / in summer                                                                                     

        

3  late / He / usually / for school / isn’t                                                                                                 

         

4  plays / often / with his friends / Oliver / football                                                                             

           

5  hungry / I / in the morning / am / always                                                                                         

             

6  a cake / on Saturdays / usually / My mum / makes   

 

5.W zdaniach 1–6 wstaw czasownik go lub play. 

1  I never go ice skating. I don’t like it. 

2  Does Emily __________ volleyball every Friday? 

3  Do your friends __________ sailing in summer? 

4  My uncle can __________ basketball very well. Basketball is his favourite sport. 

5  I never __________ horse riding in winter. 

6  Isabella does not __________ swimming in the morning. 
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4 przyroda Temat: Poznajemy warunki życia w jeziorze. 

 

NaCoBeZU: 

• znam strefy życia w jeziorze: przybrzeżna, otwartej toni wodnej, wód głębokich; 

• wiem jakie czynniki warunkują życie w poszczególnych strefach jeziora;  

• znam cechy charakterystyczne organizmów żyjących w jeziorach w poszczególnych 

strefach;  

 

Obejrzyj film:   https://www.youtube.com/watch?v=VWYz1WxfD5A 

 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika  str. 171 - 176 wykonaj  zadanie 1,2,3,4 str.105 - 107  w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 26.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

5 j.polski Temat: Ciche czytanie ze zrozumieniem fragmentu lektury „Mikołajek”. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię czytać ze zrozumieniem. 

• wiem co to jest opowiadanie. 

 

1. Przeczytaj fragment opowiadania z książki „Mikołajek” na str. 117- 120                           w 

podręczniku. 

2. Zapisz co to jest opowiadanie (str. 120 w podręczniku). 

 

Zadanie dla chętnych: 

Poszukaj w słowniku wyjaśnienia słowa puenta. Informację zapisz w zeszycie. 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=VWYz1WxfD5A
../../e.gorajszkola@interia.pl
mailto:kl8jawty@wp.pl
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

6 muzyka Temat:Dla Ciebie mamo i tato. 

 

NaCoBeZU: 

• znam daty Dnia Ojca i Dnia Matki; 

• wiem jakie utwory można wykonać z tej okazji; 

 

Wyszukaj w Internecie piosenki, którą mógłbyś włączyć Mamie lub Tacie z okazji ich święta. 

Może uda Ci się tę piosenkę zaśpiewać? Twoi rodzice na pewno by się bardzo ucieszyli. Podaj 

tytuł lub link piosenki, którą udało Ci się znaleźć. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 23.05.2020 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). 

 


