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Dla klasy   IVa 

Wychowawca: Halina Lachowska 

 Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, 
formy realizacji, 
propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczycielem 

imię i 
nazwisko 

nauczyciela 

1 
Wych.fiz 

08.06.2020         
Rozciąganie -ćwiczenia. 

. 

Przyjrzyj się ćwiczeniom .Następnie po 
rozgrzewce wykonaj je w miarę 
możliwości. 

https://ewf.h1.pl/
student/?token=mvk
3TcB5lMjisk2fNgpMB
GyHCcPVjrrkjWejdOT
ye78IDii1DC 

Librus Halina 
Lachowska 

2 

Wych .fizyczne 

09.06.2020 

 

Koordynacja –taniec. 

 

Wykonaj ćwiczenia po obejrzeniu 
filmiku  instruktażowego wykonaj je 
.Pamiętaj po rozgrzewce. 

https://ewf.h1.pl/
student/?token=apZ
QQLPuJog3B1FanFO4k
cj05fJeG2piKD8uhhy
VCANdsY6a6j 

Librus Halina 
Lachowska 

3 
Wych. fizyczne 

09.2020 

Ćwiczenia w dwójkach przy użyciu 
stolika-tenis stołowy. Zapoznaj się i wykonaj ćwiczenia. 

https://ewf.h1.pl/
student/?token=bNY
NEl7IjfKY1vHmxhzUy
Q2ia3hA13NWHL4MD2m
BDy4P9YdaXc 

Librus Halina 
Lachowska 

4 Wych. Fiz. 10.06.2020 
Przygotowanie strzału na bramkę –
strzał prostym podbiciem. Zapoznaj się i wykonaj ćwiczenia. 

https://ewf.h1.pl/
student/?token=ljp
y0W55mUwhHGE69DaM4
mhKpmDXthQvNdoHbwY
yN2G7Rtr9bN 

Librus 
Halina 
Lachowska 



5 Wych. Fiz.15.06 Gry i zabawy na świeżym powietrzu . Pobawcie się w dowolne gry i zabawy .  Librus Halina 
Lachowska 

6 Wych. Fiz. 22.06. Gry rekreacyjne. Pobaw się w ulubione gry rekreacyjne.  
Librus 

Halina 
Lachowska 

7 Wych .fiz.23.06(2 
godz.) 

Test Ruffiera -ocena wydolności 
fizycznej. 

 

Na wstępie wykonaj rozgrzewkę 
minimum 20 minut .Potem po 
całkowitym odpoczynku wykonaj test 
Ruffiera. 

https://ewf.h1.pl/
student/?token=PM8
WrKjyuOtLv33h3Kv6t
Gsecn0v73DIPQTRpnr
vs8x7TZPGFM 

Librus Halina 
Lachowska 

8 Wych. Fiz 24.06. 
Zachowanie bezpieczeństwa w czasie 
zabaw wakacyjnych nad wodą i w 
górach. 

Życzę miłych ,słonecznych ,zdrowych i 
udanych wakacji.   

Halina  
Lachowska 

9 
Zajęcia z 
wychowawcą 
10.06 

Kształtowanie odpowiednich 
nawyków żywieniowych i 
zdrowotnych. 

Czy odpowiednio się odżywiasz ?,czy 
dbasz o higienę osobistą ?,Czy masz 
jakieś swoje nawyki żywieniowe? ,jak 
często jesz warzywa i owoce ? 

 
 

Halina 
Lachowska 

10 
Zajęcia z 
wychowawcą 
24.06 

Bezpieczeństwo w czasie zabaw nad 
wodą i w górach.   

 
 

 

10.0
6. 

  

MUZYKA 
Temat: Hej, lato, lato! Nauka wybranej 
piosenki o tematyce letniej. - 

Podręcznik 
Ruch z muzyką 
Słuchanie muzyki 
Internet 
 

Librus, e - mail Marta 
Mielniczek 

24.0
6. MUZYKA 

Temat: Fryderyk Chopin – kompozytor 
najbliższy sercom Polaków. 
 

- joinmyquizizz.com Librus, e - mail Marta 
Mielniczek 



1. Rozwiąż kilka przykładowych te-
stów z bazy na stronie interneto-
wej joinmyquizizz.com  
https://quizizz.com/join/quiz/5e5a841
b6292dc001c5090d5/start 
https://quizizz.com/join/search/Fryder
yk%20Chopin 
https://quizizz.com/join/quiz/5c486d2
3256e75001abeb63b/start 

2. Rozwiąż test przygotowany przez 
nauczyciela przedmiotu. (otwórz 
własną skrzynkę e – mail, otwórz 
załącznik, po rozwiązaniu testu 
odeślij plik nauczycielowi). 

25.0
6. INFORMATYKA 

Temat: Podsumowanie wiadomości i 
umiejętności informatycznych z kl. 4. 
 

1. Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując 
test: 
Kliknij w gotowy link: 
https://quizizz.com/join/quiz/5bf17bc
4add785001bcbe5bb/start 
 
https://quizizz.com/join/game/U2Fsd
GVkX19JxrJ9XDQYdE3YsJfFJyUDM85N
bvAAvMrjI4I5N2a6UVT%252FRtKHgtm
v?gameType=solo 
 
https://quizizz.com/join/quiz/5e6b8de
de89d44001ff75c66/start 

- 

Internet 
Skrzynka pocztowa 
Edytor tekstu 
 

Librus. E - mail Marta 
Mielniczek 

1. 
Matematyka 
08.06.2020 

Temat lekcji: Mnożenie ułamków 
dziesiętnych przez 10, 100, 1000,... 

1. Zapisz temat w zeszycie przed-
miotowym. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika i 
przeanalizuj zawarte tam przy-
kłady. 

 

Praca własna ucznia z 
podręcznikiem 

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

UBLCg 
 

Librus 
Poczta 

internetowa: 
mari_ol@interia.pl 

Mariusz 
Wróbel 



3. Rozwiąż zadania: 1,2,3,4,5  str. 
263  

2. 
Matematyka 
09.06.2020 

Temat lekcji: Mnożenie ułamków 
dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ... 

1. Zapisz temat w zeszycie przed-
miotowym. 

2. Rozwiąż w zeszycie przedmioto-
wym zadania: 6 -10 oraz Czy 
umiesz? Sprawdź! str.263 i 264. 

 

 
Praca własna ucznia z 

podręcznikiem 
 

Librus 
Poczta 

internetowa: 
mari_ol@interia.pl 

Mariusz 
Wróbel 

1. 
Matematyka 
15.06.2020 

Temat lekcji: Dzielenie ułamków 
dziesiętnych przez 10, 100, 1000, … 

1. Zapisz temat w zeszycie przed-
miotowym. 

2. Rozwiąż zadania: 6 - 11  str.  266.
  

 Praca własna ucznia z 
podręcznikiem 

Librus 
Poczta 

internetowa: 
mari_ol@interia.pl 

Mariusz 
Wróbel 

2. 
Matematyka 
19.06.2020 

Temat lekcji: Wykonywanie obliczeń 
przy użyciu kalkulatora. 

3. Zapisz temat w zeszycie przed-
miotowym. 

4. Przeczytaj temat z podręcznika i 
przeanalizuj zawarte tam przy-
kłady. 

5. Rozwiąż w zeszycie przedmioto-
wym zadania: 1 -6 str. 269 

 

 
Praca własna ucznia z 

podręcznikiem 
 

Librus 
Poczta 

internetowa: 
mari_ol@interia.pl 

Mariusz 
Wróbel 

1. 
Matematyka 
22.06.2020 

Temat lekcji: Ułamki dziesiętne – 
zadania utrwalające.  Praca własna ucznia z 

podręcznikiem 

Librus 
Poczta 

internetowa: 
mari_ol@interia.pl 

 



4. Zapisz temat w zeszycie przed-
miotowym. 

5. Rozwiąż zadania: 1 - 7 str. 270  

2. 
Matematyka 
23.06.2020 

Temat lekcji: Ułamki dziesiętne – 
zadania utrwalające. 

6. Zapisz temat w zeszycie przed-
miotowym. 

7. Rozwiąż w zeszycie przedmioto-
wym zadania: 8 -14 str. 270 i 271 

 

 
Praca własna ucznia z 

podręcznikiem 
 

Librus 
Poczta 

internetowa: 
mari_ol@interia.pl 

 

3. 
Matematyka 
24.06.2020 

Temat lekcji: Ułamki dziesiętne – 
powtórzenie wiadomości. 

3. Zapisz temat w zeszycie przed-
miotowym. 

4. Rozwiąż test: Sprawdź siebie  str. 
271 i 272. 

 Praca własna ucznia z 
podręcznikiem 

Librus 
Poczta 

internetowa: 
mari_ol@interia.pl 

Mariusz 
Wróbel 

 

19.0
6.20 
kl. 
IV 

 

plastyka 

Uczeń zapoznaje się z tekstem w 
podręczniku „Plastyka 4” str. 108 - 109  
 - W zeszycie przedmiotowym wyjaśnia 
pojęcia: 
 kompozycja rytmiczna, kompozycja 
symetryczna, kontrast barwny, kontrast  
kształtów i kierunków, wycinanka ludowa. 
-Przyswaja zdobyte  wiadomości. 
  

Zadań dodatkowych nie przewidziano                    Praca z 
podręcznikiem    

Mailowy: 
zdzislawa.tracz@sp
werbkowice.pl 
oraz librus 

Zdzisława 
Tracz-
Mardofel 

09.0
6 Historia 

Zapisz w zeszycie przedmiotowym 
temat – „Pilecki i Inka – żołnierze 
niezłomni” 
Przeczytaj z podręcznika informacje ze 
stron 132 – 135. 
Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczeń 
zad.1,2,3,4, 6, s.82-83. 

Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczeń 
zad.5,7 s.83. 
Obejrzyj film (4min 34s) wpisując 
IPNtv: Żołnierze Niezłomni - Danuta 
Siedzikówna „Inka” oraz  film (5min 
35s) Kim był Witold Pilecki? #Bohater 

Praca z 
podręcznikiem,  
i zeszytem ćwiczeń. 
Po wykonaniu pracy 
wyślij zdjęcie z 
zeszytu ćwiczeń. 

Dziennik Librus 

Poczta 
internetowa: 

czeslawa.mociak@
g.spwerbkowice.pl 

Czesława 
Mociak 



23.0
6 historia 

Zapisz w zeszycie przedmiotowym 
temat – „Jan Paweł II – papież 
pielgrzym. 
Przeczytaj z podręcznika informacje ze 
stron 136 – 141. 
Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczeń 
zad.1,2,3,4, 5, s.84-85 

Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczeń 
zad.5,6, 8,9, s.85-86. 
Obejrzyj sobie z bogatej oferty 
dostępnej na internecie film o Janie 
Pawle II. 

Praca z 
podręcznikiem,  
i zeszytem ćwiczeń. 
Po wykonaniu pracy 
wyślij zdjęcie z 
zeszytu ćwiczeń. 

Dziennik Librus 

Poczta 
internetowa: 

czeslawa.mociak@
g.spwerbkowice.pl 

Czesława 
Mociak 

08.
06 przyroda 

Zapisz w zeszycie przedmiotowym 
temat – 
„Organizmy słodkowodne”. 
Przeczytaj z podręcznika informacje ze 
stron  189-192. 
Obejrzyj filmik(8min 08s) wpisując link 
https://www.youtube.com/watch?v=Uce
st10aGH4 
Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczeń: 
Zad. 1,2, 4, 5, s.98-99. 
 

 
Obejrzyj filmik(4min 01s) wpisując link 
https://www.bing.com/videos/search?q=or
ganizmy+s%c5%82odkowodne&&view=
detail&mid=8F265AFBC2BD0CDA5845
8F265AFBC2BD0CDA5845&&FORM=
VDRVRV 
Wykonaj pisemnie w ze szycie 
ćwiczeń: Zad.3, s. 98 
 

Praca z 
podręcznikiem,  
 filmem 
przyrodniczym 
i zeszytem ćwiczeń.  
Po wykonaniu pracy 
wyślij zdjęcie z 
zeszytu ćwiczeń. 
 

Dziennik librus 

Poczta 
internetowa: 

czeslawa.mociak@
g.spwerbkowice.pl 

Czesława 
Mociak 

 

15.
06 przyroda 

Zapisz w zeszycie przedmiotowym 
temat – 
Wpływ działalności człowieka na 
krajobraz. Krajobraz antropogeniczny”. 
  
Przeczytaj z podręcznika informacje ze 
stron  198-201 oraz 205-208 
Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczeń: 
Zad. 1,2, 4, 5s.102-103 
oraz1,2,3,4,s.106-107 
 

Wykonaj pisemnie w zeszycie 
ćwiczeń: Zad.3,s.102 i zad.5,s.107 
Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczeń: 
Zad. 1,2,3, 4, 5, 6s.100-101. 
 
 

Praca z 
podręcznikiem,  
 i zeszytem ćwiczeń.  
Po wykonaniu pracy 
wyślij zdjęcie z 
zeszytu ćwiczeń. 
 

Dziennik librus 
Poczta 

internetowa: 
czeslawa.mocia
k@g.spwerbko

wice.pl 

Czesława 
Mociak 

 

22.
06 przyroda 

Zapisz w zeszycie przedmiotowym 
temat – 
Krajobraz wsi i miasta. Krajobraz 
okolicy dawniej i dziś” 
Przeczytaj z podręcznika informacje ze 
stron  202- 204 oraz 209-212. 
Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczeń: 
Zad. 1,2, 3,4, s.104-105 
oraz1,3,4,5s.106-107 
 
 

 
Zapoznaj się na portalu  Epodręczniki pl.   
z tematem - W mieście i na wsi  
Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczeń: 
Zad. 5, s.105 i zad.2, s.108 
 
 

Praca z 
podręcznikiem,  
 e-podręcznikiem 
i zeszytem ćwiczeń.  
Po wykonaniu pracy 
wyślij zdjęcie z 
zeszytu ćwiczeń. 
 

Dziennik librus 
Poczta 

internetowa: 
czeslawa.mocia
k@g.spwerbko

wice.pl 

Czesława 
Mociak 

 



24.
06 przyroda 

Zapisz w zeszycie przedmiotowym 
temat – 
Obiekty chronione najbliższej okolicy. 
Przeczytaj z podręcznika informacje ze 
stron 213-217. 
  Wykonaj pisemnie w zeszycie 
ćwiczeń: Zad.1,2,3,4, s.110-111 
 

Wykonaj pisemnie w zeszycie 
ćwiczeń: Zad. 1,2,3, 4, 5,s.112-
113. 
Zapoznaj się na portalu  Epodręczniki 
pl.   
Chronimy przyrodę 

Praca z 
podręcznikiem,  
 i zeszytem ćwiczeń.  
Po wykonaniu pracy 
wyślij zdjęcie z 
zeszytu ćwiczeń. 
 

Dziennik librus 
Poczta 

internetowa: 
czeslawa.mocia
k@g.spwerbko

wice.pl 

Czesława 
Mociak 

 

 

Religia 

8.06.2020 r. 

Temat 55 Z 
radością 
przyjmuję 
zaproszenie 
Jezusa na 
niedzielną 
Mszę Świętą 

Szczęść Boże. Zanim przystąpicie do 
wykonywania zadań, zachęcam was do  
modlitwy w intencji ustania epidemii. 
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Amen. Następnie modlitwa spowiedź 
powszechna,  Aniele Boży, akt wiary i 
modlitwa do św. Michała Archanioła. 
Można również odmówić inne 
modlitwy. 

 Następnie 
przechodzimy do tematu 
dzisiejszej lekcji, który 
znajduje się książce na 
str. 177-179. 

 

  Po zapoznaniu się z 
treścią podręcznika ( ok 15 
min), przechodzimy do 
wykonania ćwiczeń w zeszycie 
ćwiczeń na str.66-67. W 
zadaniu pierwszym należy 
wykonać rysunek do Ewangelii 
według św. Łukasza (Łk 14, 
16-24). Tekst Ewangelii 
można znaleźć w podręczniku. 
Zadanie kolejne polega na 
napisaniu treści pierwszego 
przykazania kościelnego i 
wytłumaczeniu go własnym 
słowami. Życzę owocnej 
pracy, z Panem Bogiem 
 
  

Praca z 
podręcznikiem, karta 
pracy, czytanie ze 
zrozumieniem, 
malowanka 

iratti@tlen.pl  
messenger Marcin 
Lewczuk 

ks. Marcin 
Lewczuk 

 

Religia 

10.06.2020 r. 

Temat 56 
Modlitwa i 
sakramenty 

  

 Szczęść Boże. Zanim 
przystąpicie do wykonywania zadań, 
zachęcam was do wspólnej modlitwy. 
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

 

  W zadaniu pierwszym 
należy uzupełnić tekst luk. 
W zadaniu kolejnym należy 
narysować symbole 
poszczególnych sakramentów 

Praca z 
podręcznikiem, karta 
pracy, czytanie ze 
zrozumieniem. 

iratti@tlen.pl  
messenger Marcin 
Lewczuk 

ks. Marcin 
Lewczuk 



święte w drodze 
do Boga Ojca. 

Amen. 10 różańca świętego w 
intencji ustania epidemii.   
   Następnie 
przechodzimy do tematu 
dzisiejszej lekcji, który 
znajduje się książce na 
str. 180-182. Po zapoznaniu 
się z treścią podręcznika ( 
ok 15 min), przechodzimy do 
wykonania ćwiczeń w 
zeszycie ćwiczeń na str.67-
68. 

świętych, a następnie należy 
je podpisać. Zadanie trzecie 
polega na ułożeniu modlitwy, 
w której podziękujesz Bogu 
za dar sakramentów świętych. 
Życzę owocnej pracy z Panem 
Bogiem. 

1. Język polski 
Jakie przygody spotykały bohaterów 

,,Magicznego drzewa”? 
[2 godz. lekcyjne] 

 Praca z książką 
LIBRUS; 

elzbietasemaj@gm
ail.com 

Elżbieta 
Semaj 

2. Język polski 
Ćwiczenia gramatyczne na podstawie 

tekstu książki „Magiczne drzewo. 
Czerwone krzesło”. 

 
Praca z książką 

Internet 

LIBRUS; 
elzbietasemaj@gm

ail.com 

Elżbieta 
Semaj 

25.0
6 technika 

Temat: Drogowe ABC – powtórzenie 
wiadomości. 

Przeczytaj jeszcze raz temat  ze stron 52 -
56 podręcznika.  

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_
okazowe_2020/szkola-
podstawowa/technika-
podr/mobile/index.html#p=1 
 

 

Praca z  podręcznikiem 
Komputer z Internetem 
 
 
 

 

 

 

dziennik 
elektroniczny 

e-mail: 
piotr.kapusta@spwer
bkowice.pl 

Piotr Kapusta 

1. Język polski 
Jakie przygody spotykały bohaterów 

,,Magicznego drzewa”? 
[2 godz. lekcyjne] 

 Praca z książką 
LIBRUS; 

elzbietasemaj@gm
ail.com 

Elżbieta 
Semaj 

2. Język polski 
Ćwiczenia gramatyczne na podstawie 

tekstu książki „Magiczne drzewo. 
Czerwone krzesło”. 

 
Praca z książką 

Internet 

LIBRUS; 
elzbietasemaj@gm

ail.com 

Elżbieta 
Semaj 



3. Język polski 

Ćwiczenia gramatyczne na podstawie 
tekstu książki „Magiczne drzewo. 
Czerwone krzesło” – ciąg dalszy. 

[2 godz. lekcyjne] 

 
Praca z książką 

Internet 

LIBRUS; 
elzbietasemaj@gm

ail.com 

Elżbieta 
Semaj 

4. Język polski Powtórzenie zasad pisowni wielką i 
małą literą.  

Internet 
www.gov.pl/zdalne 

lekcje 

LIBRUS; 
elzbietasemaj@gm

ail.com 

Elżbieta 
Semaj 

5. Język polski Recepta na kłopoty z ortografią.  
Internet 

www.gov.pl/zdalne 
lekcje 

LIBRUS; 
elzbietasemaj@gm

ail.com 

Elżbieta 
Semaj 

6. Język polski Ortografia „rz” i „ż”.  
Internet 

9www.gov.pl/zdalne 
lekcje 

LIBRUS; 
elzbietasemaj@gm

ail.com 

Elżbieta 
Semaj 

7. Język polski Ortografia „ó” i „u”.  
Internet 

99www.gov.pl/zdalne 
lekcje 

LIBRUS; 
elzbietasemaj@gm

ail.com 

Elżbieta 
Semaj 

8. Język polski Pisownia „ch” i „h”.  
Internet 

99www.gov.pl/zdalne 
lekcje 

LIBRUS; 
elzbietasemaj@gm

ail.com 

Elżbieta 
Semaj 

 


