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str. 1 

 

kl. IV 
 

środa 29 kwietnia 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Ortografii się nie boimy, bo pilnie zasad się uczymy. Pisownia wyrazów z  „ch” i „h”. 

 

NaCoBeZU: 

• znam zasady pisowni wyrazów z „ch” i  „h”. 

• stosuję poznane zasady ortograficzne w praktyce. 

 

1. Przepisz do zeszytu: 

 

„Ch”   piszemy: 

a) gdy wymienia się na sz  np.:  

mucha – muszka 

suchy - susza 

b) na końcu wyrazu np.: 

dach,  piach,  brzuch 

c) po literze s  np.: 

schodki,  schab 

d) w większości wyrazów, gdy na nic się nie wymienia. Pisownię tych wyrazów należy 

zapamiętać np.:  chmura, chaber, chwila, chustka. 

„ H”  piszemy: 

a) gdy wymienia się na g, ż, z np.: 

h – g       wahać się – waga 
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h – ż       druh – drużyna 

h – z       błahy – błazen  

b) w większości wyrazów, gdy na nic się nie wymienia. Pisownię tych wyrazów trzeba 

zapamiętać np.: bohater,  herbata, humor, hałas, hasło, historia, huk, hotel, hulajnoga, 

hejnał, Helena, Henryk, Holandia, Hiszpania, hala, Hania, hamulec. 

2. Na podstawie powyższych wiadomości wykonaj ćwiczenie 1, 2, 3 str. 72 – 73 w zeszycie 

ćwiczeń. 

 Dla chętnych: Ćwiczenie 5 str.74 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

2 religia Temat: Niedziela Bożego Miłosierdzia.  

 

Naucz się Koronki do Bożego Miłosierdzia 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

3 w – f Temat: Bezpieczna aktywność fizyczna w górach i nad wodą. 

NaCoBeZU: 

• omawiam zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach w różnych porach 

roku; 

• znam czynnik, które wpływaj pozytywnie na zdrowie; 

• rozwijam inwencje własna w doborze ćwiczeń ogólnorozwojowych; 

 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością: https://tiny.pl/7mc72 

Następnie zapisz w zeszycie najważniejsze zasady odpoczynku nad wodą i w górach. 

Informację zwrotną proszę wysłać do 30.04.2020 do godziny 20:00. 
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4 historia Temat: Józef Wybicki i Hymn Polski. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem co to jest emigracja; 

• potrafię powiedzieć z czego słynie Józef Wybicki; 

• wiem kto powołał Legiony Polskie we Włoszech; 

 

Na podstawie podręcznika strona 94-98 opisz w zeszycie: 

1. Co to jest emigracja? 

2. Z czego słynie Józef Wybicki? 

3. Kto powołał Legiony Polskie we Włoszech? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 30.04.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

discord 

5 przyroda Temat: Krajobraz wczoraj i dziś. 

 

NaCoBeZu: 

• wiem co to jest krajobraz kulturowy; 

• potrafię scharakteryzować współczesny krajobraz najbliższej okolicy;  

• umiem opisać dawny krajobraz najbliższej okolicy, np. na podstawie opowiadań 

rodzinnych, starych fotografii;  

• potrafię  ocenić zmiany zagospodarowania terenu wpływające na wygląd krajobrazu 

najbliższej okolicy;  

• umiem  wyjaśnić pochodzenie nazwy własnej miejscowości; 

• potrafię ocenić krajobraz pod względem jego piękna oraz dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego „małej ojczyzny; 
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Na podstawie treści z podręcznika str.151 – 154 wykonaj zadania 1,2,3,4 str.94, 95 w zeszycie 

ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 05.05.2020 do godziny 20:00 

 

Osoby chętne i ciekawe nogą wejść na stronę : https://epodreczniki.pl/a/jak-ludzie-zmieniaja-

krajobraz/DVnL7o7hG dowiedzieć się więcej i wykonać quiz. 

 

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). 
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