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kl. IV 
 

poniedziałek 22 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.angielski Topic: School year review. – Powtórzenie wiadomości z roku szkolnego. 

 

NaCoBeZU: 

• znam słownictwo (zwierzęta); 

 

Wejdź w podany link i wykonaj zadanie według instrukcji. 

https://wordwall.net/pl/resource/2144895/j%c4%99zyk-angielski/animals-klasa-1 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dziś do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

2 w-f Temat: Piłka ręczna – gra piłką. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem, jak prawidłowo grać w piłkę ręczną; 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością: 

https://drive.google.com/file/d/1k4A-Cutb6Ejo_fI5RG0UTKMSR3AbfisB/view?usp=sharing 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

3 matematyka Temat: Powtarzamy wiadomości o liczbach naturalnych.  

https://wordwall.net/pl/resource/2144895/j%c4%99zyk-angielski/animals-klasa-1
mailto:drnprystasz@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1k4A-Cutb6Ejo_fI5RG0UTKMSR3AbfisB/view?usp=sharing
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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Zapraszam Cię do quizu: 

• https://wordwall.net/pl/resource/2229616/matematyka/czytanie-liczb 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

jarmatzp@adres.pl 

4 j.polski Temat: Z wyrazami wdzięczności… 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wymienić elementy składowe podziękowania. 

• potrafię redagować podziękowanie. 

• piszę tekst poprawny pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. 

 

1. Przepisz do zeszytu notatkę: 

Podziękowanie to ustna lub pisemna wypowiedź, której celem jest wyrażenie wdzięczności, np: za wręczenie 

upominku, za udzielenie pomocy, za spełnienie prośby, za wyrażenie zgody na coś, za udzielenie porady itp.  

Podziękowania najczęściej przyjmują formę zwrotów: „dziękuję za…”; „dziękuję, że…”; „podziękowania 

za…”; jestem wdzięczny/wdzięczna za…”; „składam podziękowania…”; „pragnę wyrazić wdzięczność 

za…”; 

2. Otwórz podręcznik na stronie 254 i przeczytaj zawarte tam informacje. 

3. Następnie na stronie 255 przeczytaj przykładowe podziękowanie ze zwróceniem uwagi na wyróżnione 

elementy, które muszą być w podziękowaniu. 

4. W zeszycie napisz podziękowanie osobie, która znalazła Twoje zwierzę lub cenny dla Ciebie przedmiot (2 

zdania). 

5. Wejdź na stronę :  

https://epodreczniki.pl/a/pamietam-o-tobie/DGg9pBamI  − Wykonaj ćwiczenie 4. 

 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://wordwall.net/pl/resource/2229616/matematyka/czytanie-liczb
mailto:jarmatzp@adres.pl
https://epodreczniki.pl/a/pamietam-o-tobie/DGg9pBamI
mailto:kl8jawty@wp.pl
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

5 zaj. z wych. Temat:  Bezpieczne wakacje − najważniejsze zasady. 

 

PRZECZYTAJ I ZAPAMIĘTAJ! 

Wakacje to przede wszystkim czas zabawy i odpoczynku. Każdy z Was ma swój pomysł i sposób na 

spędzenie wolnego czasu. Ważne jednak, by w każdym miejscu pamiętać o bezpieczeństwie                   i 

zachowaniu odpowiedniej ostrożności. 

Nad morzem ( jeziorem) 

• Morze ( jezioro) to potężny żywioł, z którym trzeba się liczyć. Pamiętajmy zatem o kilku istotnych 

regułach: 

• Kąpmy się tylko w miejscach dozwolonych i pod opieką dorosłych. Jeśli miejsca strzeże ratownik – 

zawsze stosujmy się do jego poleceń. 

• Miejsce na kąpiel musi być bezpieczne. Dlatego nie wolno się kąpać przy śluzach, mostach, 

budowlach wodnych, portach, zaporach, a także w brudnej wodzie i tam, gdzie są silne wiry i prądy. 

• Nigdy nie kąpmy się w rwących rzekach, bo wystarczy poślizgnąć się na kamieniu, żeby porwał nas 

nurt. Idąc na plażę, nie zapominajmy o kremie z filtrem UV. Ciało nasmarujmy już około 20–30 

minut przed wyjściem na słońce, czynność tę powtarzając co 2–3 godziny   i po każdym wyjściu z 

wody. 

• Chcąc uchronić się przed udarem, między godziną 11 a 16 ukryjmy się w cieniu. 

• Nie zapominajmy o okularach przeciwsłonecznych i lekkim nakryciu głowy. 

• Pamiętajmy, by zabrać ze sobą wodę oraz coś do jedzenia. 

• Nie wchodźmy do wody podczas burzy, deszczu lub mgły. 

• Jeśli długo przebywaliśmy na słońcu – poczekajmy chwilę w cieniu, zanim wejdziemy do wody. 

Pozwoli nam to uniknąć szoku termicznego. 

• Nie pływajmy w pobliżu wodorostów. Zwracajmy uwagę na dno i ukształtowanie zbiornika. 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

mailto:kl8jawty@wp.pl
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• Pływajmy wyłącznie w obszarze wyznaczonym przez boje. 

• Skoki do wody wydają się świetną rozrywką, ale przy odrobinie pecha mogą skończyć się trwałym 

kalectwem. 

• Wybierając się na kajaki, łódki czy rowery wodne, zawsze zakładajmy kapok. Pamiętajmy też, aby 

nie pływać wieczorem i po zmroku. To niebezpieczne i łatwo można zgubić się na wodzie. 

Spacer do lasu lub na łąkę 

Wchodząc do lasu, poruszajmy się po wydeptanych ścieżkach. Każde miejsce wygląda podobnie, więc łatwo 

się zgubić, chodząc na przełaj. Jeśli dostrzeżemy dzikie zwierzę, nie zbliżajmy się do niego. Jeśli to ono 

idzie w naszym kierunku, zatrzymajmy się i poczekajmy lub zróbmy powoli kilka kroków do tyłu. Nie 

rzucajmy się do ucieczki (zwierzę może ruszyć w pościg), nie patrzmy zwierzęciu w oczy ani nie pokazujmy 

mu zębów (odczyta to jako przejaw agresji). 

• Nie dokarmiajmy dzikich zwierząt! To dla nich niezdrowe. 

• Stosujmy preparaty przeciw komarom, kleszczom, szerszeniom oraz osom. 

• Nie rozpalajmy ognisk w lesie i jego pobliżu. 

• Jeśli zauważymy pożar – dzwońmy po straż pożarną.  

• Nie podchodźmy do ognia. 

Wyprawa rowerowa 

• Starajmy się nie podróżować solo. 

• Zawsze jeździjmy w kasku. 

• Miejmy przy sobie apteczkę. 

• Sygnalizujmy ręką kierunek, w którym chcemy jechać. 

• Zwalniajmy na krętych drogach. 

• Słuchajmy i obserwujmy, czy nie zbliża się do nas inny pojazd. 

Gdziekolwiek planujemy się wybrać, pamiętajmy o naładowaniu przed wyjściem telefonu lub noszeniu ze 

sobą przenośnej ładowarki typu power bank – tym bardziej, jeśli planujemy dłuższą wędrówkę, spacer, 

podróż. Dodatkowo zawsze miejmy w telefonie zapisane numery alarmowe, a także w odpowiedni sposób 
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zapisane numery bliskich osób. Przed imieniem bliskiej osoby powinno znaleźć się słowo „ICE”. Jest to 

znak dla ratowników medycznych, kogo poinformować w razie wypadku.  

https://samequizy.pl/bezpieczne-wakacje-2/ 

 

Pobaw się: 

https://samequizy.pl/bezpieczne-wakacje-2/  

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,4501ec-wakacje.html  

6 koło 

efektywnego 

uczenia się 

Temat: Szyfr ortograficzny. 

 

Moi drodzy, przed Wami ostatnie zadanie w tym roku szkolnym. Tym razem zmierzycie się z ortograficznym 

szyfrem.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

nauczycielejawty@wp.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://samequizy.pl/bezpieczne-wakacje-2/
https://samequizy.pl/bezpieczne-wakacje-2/
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,4501ec-wakacje.html
mailto:nauczycielejawty@wp.pl

