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kl. IV 
 

środa 24 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Powtarzamy wiadomości o częściach mowy. 

 

Pobaw się i poćwicz: 

• https://wordwall.net/pl/resource/922402/polski/jaki-przypadek 

• https://wordwall.net/pl/resource/1075614/polski/dopasuj-cz%c4%99%c5%9bci-mowy  

• https://wordwall.net/pl/resource/1134631/polski/czas-przesz%c5%82y  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

2 religia Temat: Powtórzenie wiadomości z całego roku nauki.  

 

Omówienie najważniejszych zagadnień – Zastanów się, która lekcja najbardziej Ciebie 

zainteresowała.  

 

nauczycielejawty@wp.pl 

3 w – f Temat: Zasady i metody kształtowania szybkości. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wykonać ćwiczenia kształtujące szybkość; 

• znam ćwiczenia ogólnorozwojowe; 

• doskonalę koordynacje ruchowa oraz siłę poszczególnych partii mięśni poprzez 

wykonywanie prostych ćwiczeń; 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://wordwall.net/pl/resource/922402/polski/jaki-przypadek
https://wordwall.net/pl/resource/1075614/polski/dopasuj-części-mowy
https://wordwall.net/pl/resource/1134631/polski/czas-przeszły
mailto:kl8jawty@wp.pl
mailto:nauczycielejawty@wp.pl
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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Proszę o obejrzenie filmiku i w miarę swoich możliwości wykonanie ćwiczeń proponowanych 

przez prowadzącego. 

https://drive.google.com/file/d/1R8FsGM2uUG6hxCQ9YVEnHSEk2G_Wb7lq/view?usp=sharing 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

4 historia Temat: Jan Paweł II i Solidarność. 

 

NaCoBeZU: 

• znam pojęcia Armia Krajowa i Szare Szeregi; 

• znam datę powstania warszawskiego; 

• potrafię podać najważniejsze elementy życiorysu Witolda Pileckiego i „Inki”; 

 

Przeczytaj teks w podręczniku str. 142 − 148.  

Następnie wejdź na stronę i spróbuj swoich sił w zabawie 

https://wordwall.net/pl/resource/2874433/historia/solidarno%c5%9b%c4%87-i-jej-bohaterowie  

Na ile pytań udało Ci się odpowiedzieć?  

 

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

 

messenger 

discord 

5 przyroda Temat: Podsumowanie wiadomości z przyrody. 

 

Na podstawie zdobytej przez cały rok szkolny wiedzy wykonaj następujące zadania: 

• https://wordwall.net/pl/resource/2432447/przyroda/znajd%c5%ba-nazwy-10-drzew 

• https://wordwall.net/pl/resource/1002825/przyroda/uk%c5%82ady-

narz%c4%85d%c3%b3w-i-poj%c4%99cia-z-nimi-zwi%c4%85zane 

• https://wordwall.net/pl/resource/2479883/przyroda/odkrywamy-tajemnice-zdrowia 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://drive.google.com/file/d/1R8FsGM2uUG6hxCQ9YVEnHSEk2G_Wb7lq/view?usp=sharing
https://wordwall.net/pl/resource/2874433/historia/solidarno%c5%9b%c4%87-i-jej-bohaterowie
https://wordwall.net/pl/resource/2432447/przyroda/znajd%c5%ba-nazwy-10-drzew
https://wordwall.net/pl/resource/1002825/przyroda/uk%c5%82ady-narz%c4%85d%c3%b3w-i-poj%c4%99cia-z-nimi-zwi%c4%85zane
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

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). 

 


