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kl. IV 
 

poniedziałek 25 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.angielski Topic: The answer to the puzzle. – Rozwiązanie zagadki. 

 

NaCoBeZU: 

• znam słownictwo (pogoda) 

• rozumiem tekst 

 

Otwórz podręcznik na stronie 97. Przepisz do zeszytu i przetłumacz na język polski słowa z zielonej ramki 

oraz słowa z pomarańczowej ramki ze strony 96. 

Wykonaj zadania 1,2,3 ze strony 96 z podręcznika. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

2 w-f Temat: Poznajemy ćwiczenia kształtujące szybkość biegową. 

 

NaCoBeZU: 

• mam świadomość swoich słabych stron, nad którymi musimy popracować; 

• poznałem znaczenie szybkości w codziennych czynnościach; 

• sam oceniam swoją szybkość; 

• poznałem ćwiczenia kształtuje szybkość biegową; 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

mailto:drnprystasz@gmail.com
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=19zORwT-YFyCV1HnTGHZGUhOPIimz1Egw 

 

Co można zaliczyć do ćwiczeń kształtujących szybkość? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

3 matematyka Temat: Powtórzenie wiadomości – Ułamki dziesiętne. 

 

Powtórzyć zagadnienia dotyczące ułamków dziesiętnych. 

 

W ramach powtórzenia obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=4WrcQv1W20g 

Wykonaj zad.1, 2, 3  str. 205 z podręcznika                                 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20.00 

 

jarmatzp@adres.pl 

4 j.polski Temat: Komiczne przypadki z życia Mikołajka. 

 

NaCoBeZU: 

1. potrafię czytać ze zrozumieniem. 

2. wymieniam kolejne wydarzenia w opowiadaniu. 

3. podaję przykłady humorystycznych sytuacji. 

 

1. Odczytaj jeszcze raz fragment opowiadania Ludeczka str. 117 – 120 w podręczniku (jeżeli go pamiętasz z 

ostatniej lekcji, nie musisz czytać). 

2. Zapisz w zeszycie w punktach przebieg zdarzeń w opowiadaniu. 

3. Zapisz dlaczego Mikołajek nie lubi dziewcząt? 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://drive.google.com/open?id=19zORwT-YFyCV1HnTGHZGUhOPIimz1Egw
https://www.youtube.com/watch?v=4WrcQv1W20g
mailto:jarmatzp@adres.pl
mailto:kl8jawty@wp.pl
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Zadanie dla chętnych: 

Zapisz w zeszycie w co najczęściej bawią się: 

a) dziewczęta – ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

b) chłopcy – ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

5 zaj. z wych. Temat: Jak uczcić Dzień Matki? 

 

1. Przygotuj laurkę i wręcz ją mamie z okazji Dnia Matki. 

2. Wysłuchaj piosenek o mamie: 

     https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE&list=RDn14AtqPWlME&index=2  

     https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g&list=RDn14AtqPWlME&index=4  

     https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs  

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

6 koło 

efektywnego 

uczenia się 

W związku z setną rocznicą urodzin św. Jana Pawła II zachęcam Was do przeniesienia się w świat wirtualny 

do pokoju zagadek.  

https://view.genial.ly/5eb2ad2ab68c5b0da426c522/interactive-image-interactive-

image?fbclid=IwAR2BIWSiEFGH9kWHfXIsFI8Kxiky3dCxTu3almg-rFJu_TtGU2XXooLUYGo 

 

Zapisz wszystkie hasła. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE&list=RDn14AtqPWlME&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g&list=RDn14AtqPWlME&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs
mailto:kl8jawty@wp.pl
https://view.genial.ly/5eb2ad2ab68c5b0da426c522/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR2BIWSiEFGH9kWHfXIsFI8Kxiky3dCxTu3almg-rFJu_TtGU2XXooLUYGo
https://view.genial.ly/5eb2ad2ab68c5b0da426c522/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR2BIWSiEFGH9kWHfXIsFI8Kxiky3dCxTu3almg-rFJu_TtGU2XXooLUYGo
mailto:nauczycielejawty@wp.pl
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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). 

 


