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kl. IV 
 

środa 27 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Zdanie pojedyncze nierozwinięte. 

 

NaCoBeZU: 

• znam główne części zdania. 

• wiem, na jakie pytanie odpowiada podmiot i orzeczenie. 

• potrafię rozpoznać zdanie pojedyncze nierozwinięte. 

 

1. Przypomnij sobie na jakie pytanie odpowiada podmiot i orzeczenie. Zapisz do zeszytu zdania 

    i podkreśl jedną linią podmiot, a dwiema orzeczenie. 

    Dziewczynki śpiewały. 

    Pies uciekł. 

    Pociemniało. 

    Nagroda czeka. 

    Samochód zaparkował. 

 

2. Zapisz do zeszytu:                                         

                                     ZAPAMIĘTAJ ! 

Zdaniem pojedynczym nierozwiniętym nazywamy takie wypowiedzenie, które zawiera tylko   

orzeczenie lub orzeczenie i podmiot. 

 

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie. Przepisz polecenie. 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

mailto:kl8jawty@wp.pl
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    W podanych zdaniach podkreśl jedną linią podmiot, dwiema orzeczenie.  

     Zapisz jak nazywają się te zdania. 

    a) Wiatr wieje. 

    b) Malarz maluje. 

    c) Kierowca wysiadł. 

    d) Kwiaty kwitną. 

    e) Zachmurzyło się. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

2 religia Temat: Eucharystia ucztą miłości. 

 

Posłuchaj pieśni „Jeden chleb co zmienia się w Chrystusa Ciało”. Spróbuj zaśpiewać. 

https://www.youtube.com/watch?v=2g30piOtudE 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

3 w – f Temat: Doskonalimy uderzenie piłeczki z bekhendu. 

 

NaCoBeZU: 

• znam uderzenie piłeczki z bekhendu; 

• poznałem wpływ zabaw z tenisa stołowego na harmonijny rozwój całego organizmu; 

• wykazywałem odpowiednią postawę w zabawach z elementami technicznymi tenisa 

stołowego;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=11RzIfPhhx574W-2n7nDhR6QvdOa9HGcd 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

4 historia Temat: Praca klasowa III. 

 

 

messenger 

https://www.youtube.com/watch?v=2g30piOtudE
mailto:nauczycielejawty@wp.pl
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W godzinach lekcji historii bądź online. Napiszesz pracę  klasową z działu III.  discord 

5 przyroda Temat: Warunki życia na lądzie. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wymienić i opisać czynniki warunkujące życie na lądzie; 

• umiem opisać przystosowania organizmów  do życia np. (oszczędnego gospodarowania 

wodą, zmian temperatury, wiatru, dostępu do światła); 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=twtmYN6uflc 

 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str.177 – 180 wykonaj zadania 1,2,3,4,5 str. 108,109 w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 28.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

 

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). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=twtmYN6uflc
mailto:e.gorajszkola@interia.pl

