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kl. IV 
 

czwartek 25 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 technika Temat: Artystyczne kolorowanki. 

 

NaCoBeZU: 

• planuję kolejność i czas realizacji zadania; 

• prawidłowo organizuję miejsce pracy; 

• właściwie dobieram narzędzia do pokolorowania papieru;  

 

Proszę wykonać zadanie zgodnie zamieszczoną instrukcją w linku poniżej: 

https://drive.google.com/file/d/1OcUvwVhyqdFDL5o-EbanQirwtoC9jFIQ/view?usp=sharing 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

2 w-f Temat: Utrwalamy wiadomości z zakresu zdolności motorycznych organizmu. 

 

NaCoBeZU: 

• zwiększyłem poziomu zdolności motorycznych i funkcjonowania organizmu; 

• wiem jak zmniejszyć podatność na zmęczenie fizyczne i psychiczne (koncentracja); 

• potrafię zapobiegać negatywnym skutkom stosowania jednostronnych obciążeń 

specjalistycznych; 

 

Zapoznaj się z materiałem: 

https://drive.google.com/file/d/1bcHNN8B8hqGUY-BEZsuirSrUCkMIIb9d/view?usp=sharing 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 religia Temat: Mój wypoczynek z Panem Bogiem. 

 

Pomyśl, gdzie chciałbyś wypoczywać w wakacje. 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

4 j.polski Temat: Powtarzamy wiadomości o częściach zdania. 

 

Pobaw się i poćwicz: 

• https://wordwall.net/pl/resource/1587448/polski/zdanie-pojedyncze-czy-zdanie-

z%c5%82o%c5%bcone  

• https://wordwall.net/pl/resource/427278/polski/znajd%c5%ba-podmiot-i-orzeczenie-w-

zdaniach  

• https://wordwall.net/pl/resource/1013856/polski/kategorie-podmiot-i-orzeczenie  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

Uczniowie klasy IV  

Bardzo proszę podczas wakacji przeczytać lekturę „ Chłopcy z Placu Broni” - Ferenc Molnar. 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

5 matematyka Temat: Podsumowanie wiedzy zdobytej w klasie IV. 

 

Jesteś mistrzem w tabliczce mnożenia, zatem do dzieła: 

• https://wordwall.net/pl/resource/680870/matematyka/tabliczka-mno%c5%bcenia 

• https://wordwall.net/pl/resource/553422/matematyka/tabliczka-mno%c5%bcenia 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.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). 


