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kl. IV 
 

wtorek 26 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.angielski Topic: The answer to the puzzle 2. – Rozwiązanie zagadki 2. 

 

NaCoBeZU: 

• znam słownictwo (pogoda) 

• umiem dopasować słowo do definicji 

 

Wykonaj zadania 1,2,3 ze strony 94 z ćwiczeń. Zadanie 4 jest dla osób chętnych na plusa. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

2 informatyka Temat: Style i numerowanie cz. 3. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię utworzyć listę numerowaną; 

• wiem jak nadać automatyczną listę; 

• potrafię zmieniać styl numeracji; 

 

Na podstawie podręcznika strony 112 – 114 stwórz dokument z numeracją automatyczną. 

Wybierz 3 artystów, których lubisz. Zrób listę wielopoziomową według następującego schematu: pierwszy poziom 

 

messenger 

discord 

mailto:drnprystasz@gmail.com
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nazwij wykonawca, drugi – utwór, a trzeci rok. Pod spodem dodaj zdjęcie swojego wykonawcy. Całą procedurę 

powtórz jeszcze 2 razy z innym artystą i autorem. Możesz zobaczyć czat Discord jeśli nie wiesz do końca jak ma 

to wyglądać. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 29.05.2020 do godziny 20:00. 

3 matematyka Temat: Praca klasowa – Ułamki dziesiętne. 

 

Proszę rozwiązać: https://gwo.pl/strony/2111/seo_link:szkola-podstawowa-klasa4-ulamki-dziesietne                             

Po rozwiązaniu wciśnij przycisk ,,sprawdź’ i przyślij zdjęcie wyniku procentowego! 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20.00 

 

jarmatzp@adres.pl 

4 j.polski Temat: Kochamy mamy. 

 

NaCoBeZU: 

A. znam wiersz Dzień Matki. 

B. wiem, kiedy obchodzi się Dzień Matki. 

C. potrafię okazać szacunek mamie. 

D. doceniam wkład pracy matek. 

 

1. Przeczytaj wiersz Dzień Matki. Naucz się go na pamięć (do 04 czerwca) 

 

Dzisiaj, jak co dzień rano, 

Zerwałaś się do pracy. 

Wstajesz tak wcześnie, mamo 

O świcie, niby ptacy. 

 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://gwo.pl/strony/2111/seo_link:szkola-podstawowa-klasa4-ulamki-dziesietne
mailto:jarmatzp@adres.pl
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Poczekaj takaś zajęta, 

Odłóż na chwilę robotę, 

Bo to dziś wielkie święto - 

Czyś zapomniałaś o tym? 

 

Porzuć na chwilę troski, 

Uśmiechnij się inaczej. 

Patrz, jakie ręce masz szorstkie 

Od tej codziennej pracy. 

 

I oczy też masz zmęczone, 

Kochane twoje oczy. 

My wiemy dla nas one 

Czuwają długo w nocy. 

 

My rozumiemy to dla nas 

Tak  męczysz się, tak się trudzisz. 

Bo pracy trzeba nie lada 

Nim z dzieci wyrosną ludzie. 

 

2.  Zapisz w zeszycie pytania i udziel odpowiedzi pełnym zdaniem: 

a) Jak się zwracasz do swojej mamy? 

b) Za co jesteś wdzięczny swojej mamie? 

c) Co sprawia waszej mamie najwięcej radości? 

d) Co ją najbardziej smuci? 
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Zadanie dla chętnych: Napisz życzenia dla swojej mamy na oddzielnej kartce. Zrób zdjęcie i wyślij na pocztę. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

5 w-f Temat: Tenis stołowy – utrwalenie techniki uderzeń piłeczki, poprawa techniki. 

 

NACOBEZU: 

• utrwaliłem technikę uderzeń piłeczki; 

• rozwijam pozytywną postawę do ćwiczeń ruchowych; 

• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1jk6e0fsnjUJrVsoz_2Gn2GJiLdZawv-n 

 

Wymień znane Ci podstawowe rodzaje uderzeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

6 plastyka Temat: Kolaż. 

 

NaCoBeZU: 

• wyjaśniam czym jest kolaż; 

• wymieniam niektóre materiały stosowane w kolaż; 

• wiem w jaki sposób tworzy się kolaż; 

 

Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 45 i odpowiedz na pytania w zeszycie bądź na kartce. 

1. Na czym polega technika kolażu? 

2. Z czym można łączyć technikę kolażu? 

 

messenger 

https://drive.google.com/open?id=1jk6e0fsnjUJrVsoz_2Gn2GJiLdZawv-n
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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3. Skąd pochodzi nazwa kolaż i co oznacza?  

  

Informację zwrotną proszę wysłać do 01.06.2020 do godziny 20:00 

 

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). 

 


