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kl. IV 
 

wtorek 23 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 (kolory); 

 

Wejdź w podany link i wykonaj zadanie według instrukcji. 

https://wordwall.net/pl/resource/1811225/angielski-kolory 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dziś do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

2 informatyka Temat: Scratch – moja gra cz.3. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię pracować online w programie Scratch; 

• wiem jak projektować poziom gry; 

• potrafię dodać punktację do projektu; 

 

Otwórz stronę https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted kontynuuj swoją własną grę z kotem. 

Musisz sprawić, aby gra liczyła punkty i można było ją skończyć. Posiłkuj się projektami znalezionymi w sieci.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 25.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

https://wordwall.net/pl/resource/1811225/angielski-kolory
mailto:drnprystasz@gmail.com
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
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3 matematyka Temat: Powtórzenie wiadomości. 

 

Pobaw się i poćwicz: 

• https://wordwall.net/pl/resource/2141849/matematyka/pole-kwadratu-i-prostok%c4%85ta-

%c4%87wiczenia-dla-klasy-iv 

• https://wordwall.net/pl/resource/486497/matematyka/figury-geometryczne-na-p%c5%82aszczy%c5%banie 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

4 j.polski Temat: Zabawy z ortografią. 

 

Powtórz zasady ortograficzne, pobaw się i poćwicz: 

• https://wordwall.net/pl/resource/361223/polski/pisownia-wyraz%c3%b3w-z-%c5%bc-wymiennym  

• https://wordwall.net/pl/resource/1528632/polski/ortografia-klasa-3  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

5 w-f Temat: Utrwalamy zasady ataku w piłce nożnej. 

 

NaCoBeZU: 

• znam  zasady ataku szybkiego w piłce nożnej; 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

• doskonale technikę gry w piłkę nożna; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/file/d/1ffre1X85SjzdHwX4M-1UFvyGQm8-N_fo/view?usp=sharing 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://wordwall.net/pl/resource/2141849/matematyka/pole-kwadratu-i-prostok%c4%85ta-%c4%87wiczenia-dla-klasy-iv
https://wordwall.net/pl/resource/2141849/matematyka/pole-kwadratu-i-prostok%c4%85ta-%c4%87wiczenia-dla-klasy-iv
https://wordwall.net/pl/resource/486497/matematyka/figury-geometryczne-na-p%c5%82aszczy%c5%banie
mailto:jarmatzp@adres.pl
https://wordwall.net/pl/resource/361223/polski/pisownia-wyrazów-z-ż-wymiennym
https://wordwall.net/pl/resource/1528632/polski/ortografia-klasa-3
../../../../NAUKA%20ZDALNA%20od%2016.03.2020/kl8jawty@wp.pl
https://drive.google.com/file/d/1ffre1X85SjzdHwX4M-1UFvyGQm8-N_fo/view?usp=sharing
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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6 plastyka Temat: Moje wakacje. 

 

NaCoBeZU: 

• planuję poszczególne etapy pracy; 

• tworzę pracę na określony temat; 

 

Wykonaj pracę plastyczną w dowolnej technice na temat: „ Moje wakacje”. Zdjęcie pracy przyślij jako informację 

zwrotną. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 25.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

 

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). 

 


