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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 

25.05.2020         

Doskonalenie umiejętności 
kształtowania siły mięśni brzucha. 

Zapoznaj się z ćwiczeniami 
kształtującymi siłę mięśni  brzucha. 
Wykonaj je ,pamiętaj o rozgrzewce i 
stroju sportowym. 

https://ewf.h1.pl/
student/?token=V1x
RAEFGJDX79jTvvwj9x
bTQsDqG58UVjaAWIzJ
BlQn0SUYo3w 

Librus Halina 
Lachowska 

2 

Wych .fizyczne 

26.05.2020 

 

Prawidłowa technika biegowa. Zwróć uwagę na technikę biegu 
.Wykonaj ćwiczenia. 

https://ewf.h1.pl/
student/?token=a6T
DxGSHfSc2Dun3YRGqV
eu7q9xKLGRKXQDrIDc
QtcWlbQU2NA 

Librus Halina 
Lachowska 

3 
Wych. fizyczne 

26.05.2020 

Gry i zabawy ruchowe na świeżym 
powietrzu. 

Jak dopiszą Ci warunki atmosferyczne 
skorzystaj ze świeżego powietrza i 
pobaw się w ulubione gry i zabawy. 

 Librus Halina 
Lachowska 

4 Wych. Fiz. 27.05.2020 Zdrowy kręgosłup wzmacnianie. Zwróć uwagę na ćwiczenia wykonuj je 
dokładnie i starannie. 

https://ewf.h1.pl/
student/?token=0Pl
TAPWtWKRoB9HDKhn56
lXcACAQuzeADThl7oo
X94j0PERPwM 

Librus 
Halina 
Lachowska 



5 Zajęcia z 
wychowawcą. 

Najdroższej mamie za serca i trud- w 
Dniu Matki. 

Zastanów się czy potrafisz wyrazić mamie 
uczucie miłości ,wdzięczności i szacunku. 
Czy jesteś otwarty  w wyrażaniu swoich 
uczuć. 

 Librus Halina 
Lachowska 

25. 
05 

 

PRZYRODA 

Zapisz w zeszycie przedmiotowym 
temat – 
„Rośliny uprawne”. 
Przeczytaj z podręcznika informacje ze 
stron 176- 180. 
Obejrzyj filmik(2min 56s) wpisując link 
https://www.youtube.com/watch?v=25
v7UhuUExM 
Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczeń: 
Zad. 1,2 ,3, 4, s.92-93. 
 

Wykonaj pisemnie w ze szycie 
ćwiczeń: Zad.5, s. 93 

Zapoznaj się na portalu  Epodręczniki 
pl.   
z tematem „Domowe ogródki i rośliny 
uprawne”. 

Praca z 
podręcznikiem,  
e-podręcznikiem, 
filmem 
przyrodniczym 
i zeszytem ćwiczeń. 

Po wykonaniu pracy 
wyślij zdjęcie z 
zeszytu ćwiczeń. 

 

Dziennik librus 

Poczta 
internetowa: 

czeslawa.mociak@
spwerbkowice.pl 

Czesława 
Mociak 

 

28. 
05 

 

PRZYRODA 

Zapisz w zeszycie przedmiotowym 
temat – 
„Wody stojące i płynące”. 
Przeczytaj z podręcznika informacje ze 
stron  181-184. 
Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczeń: 
Zad. 1,2 ,3, 4, s.94-95. 
 

Obejrzyj film (9min 28s) 
https://www.youtube.com/watch?v=
RhJ9SbqW_HY 

Wykonaj pisemnie w ze szycie 
ćwiczeń: Zad.5, s. 95 

 

Praca z 
podręcznikiem,  
 filmem 
przyrodniczym 
i zeszytem ćwiczeń. 

Po wykonaniu pracy 
wyślij zdjęcie z 
zeszytu ćwiczeń. 

 

Dziennik librus 

Poczta 
internetowa: 

czeslawa.mociak@
spwerbkowice.pl 

Czesława 
Mociak 

 

26. 
05 HISTORIA 

Zapisz w zeszycie przedmiotowym 
temat – „Eugeniusz Kwiatkowski i 
budowa Gdyni”. 
Przeczytaj z podręcznika informacje ze 
stron 122 – 125. 

Obejrzyj film (4min 04s) „Port Gdynia. 
Jak powstała perła II RP” wpisując link: 
https://www.youtube.com/watch?v=K
7iEvK4IoUE 

Praca z 
podręcznikiem, 
filmem 
i zeszytem ćwiczeń. 

Dziennik Librus 

Poczta 
internetowa: 

czeslawa.mociak@
g.spwerbkowice.pl 

Czesława 
Mociak 



Obejrzyj film (6min 10s) „Eugeniusz 
Kwiatkowski i budowa Gdyni” lub 
wpisując link: 
https://www.youtube.com/watch?v=S
DUeGSp0yuc 
Obejrzyj film (4min 20s) „Eugeniusz 
Kwiatkowski – gala bohaterów” lub 
wpisując link: 
https://www.youtube.com/watch?v=q0
CeoivVIyQ 
Zapoznaj się z mapą s.124 „Gospodarka 
II Rzeczpospolitej”. 
Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczeń 
zad.1,2,3,7,9, s.75-77 
 

Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczeń 
zad.4,5,6,8 s.76-77 

 

 

Obejrzyj film (3min 41s) „Eugeniusz 
Kwiatkowski  
i budowa Gdyni” lub wpisując link: 
https://www.youtube.com/watch?v=SDU
eGSp0yuc 
https://www.youtube.com/watch?v=6KSj
zjFchzE 

 

 

Po wykonaniu pracy 
wyślij zdjęcie z 
zeszytu ćwiczeń. 

 

1. Język polski 
Marzę, by w przyszłości być… 

[2 godz. lekcyjne] 

Rysunki i krótki tekst dotyczące 
marzeń o przyszłości 

Podręcznik 

Praca plastyczna 

LIBRUS; 

elzbietasemaj@gm
ail.com 

Elżbieta 
Semaj 

2. Język polski Podsumowanie wiadomości po 
rozdziale VII.  Podręcznik 

LIBRUS; 

elzbietasemaj@gm
ail.com 

Elżbieta 
Semaj 

3. Język polski Podsumowanie i powtórzenie 
wiadomości po rozdziale VII.  Podręcznik 

LIBRUS; 

elzbietasemaj@gm
ail.com 

Elżbieta 
Semaj 

4. Język polski Wakacje tuż, tuż… Praca pisemna dotycząca sytuacji 
przedstawionej na obrazie Podręcznik 

LIBRUS; 

elzbietasemaj@gm
ail.com 

Elżbieta 
Semaj 



 J. angielski 

Temat; Pytania, przeczenia i krótkie 
odpowiedzi w czasie present simple. 

Przepisać tabelkę. 

Podręcznik 3/91; uzupełnić zdania 

i  4/91; napisać pytania i odpowiedzi 

 

 
Podręcznik J. Momotowska 

J. 
Momotowsk
a 

 J.angielski 

Temat; Rozmawiamy o swoich 
upodobaniach 

Podręcznik; 1/92- posłuchać nagrania 
i uzupełnić 

 

Podręcznik 4/92; Napisz dwa dialogi 

Strony internetowe: 
Team Up Plus Game 
Zone, Team Up Plus 
Learning Resources 
Oxford University 
Press.  

 

Podręcznik 

J. Momotowska  

 J.angielski 

Temat; Uzyskiwanie informacji na 
temat szczegółów dotyczących 
codziennych czynności – zaimki 
pytajne i zaimki w funkcji 
dopełnienia. 

Przepisać tabelkę. 

Podręcznik; 1/93; napisać pytania i 
odpowiedzi 

 

Podręcznik 2/93; napisać pytania i 
odpowiedzi Podręcznik 

Librus, poczta 
gmail  

 

Religia 
25.05.2020 r. 
Temat 51 
Jezus uczy 

Szczęść Boże. Zanim przystąpicie do 
wykonywania zadań, zachęcam was do  
modlitwy w intencji ustania epidemii. 
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

 

  

Praca z 
podręcznikiem, karta 
pracy, czytanie ze 
zrozumieniem. 

iratti@tlen.pl  
messenger Marcin 
Lewczuk 

ks. Marcin 
Lewczuk 



mnie 
zaufania 

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. 165-167. Po zapoznaniu 
się z treścią podręcznika ( 
ok 15 min), przechodzimy do 
wykonania ćwiczeń w 
zeszycie ćwiczeń na str. 
60-61. 

  W zadaniu pierwszym 
należy przeczytać fragment 
pamiętnika z „Dzienniczka”, 
świętej siostry Faustyny 
Kowalskiej, a następnie 
należy go zilustrować po 
tekstem. W kolejnym zadaniu 
należy znaleźć odpowiedz na 
pytanie: Zaufać Panu 
Jezusowi to:. W trzecim 
zadaniu należy odnaleźć i 
odczytać fragment Ewangelii 
według św. Marka i 
odpowiedzieć pisemnie na 
pytanie; Dlaczego 
młodzieniec odszedł od Pana 
Jezusa zasmucony i czym 
różnił się od Apostołów? 
Wykonane ćwiczenia wysyłamy 
do ocenienia, życzę owocnej 
pracy z Panem Bogiem.. 
 

  

 

Religia 
27.05.2020 r. 
Temat 52 
Jezus uczy 
mnie 
posłuszeńst
wa. 

 Szczęść Boże. Zanim przystąpicie do 
wykonywania zadań, zachęcam was do 
wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i 
Ducha Świętego. Amen. 10 różańca 
świętego w intencji ustania epidemii.   

   Następnie przechodzimy do 
tematu dzisiejszej lekcji, który znajduje 
się książce na str. 168-170. Po 
zapoznaniu się z treścią podręcznika ( 
ok 15 min), przechodzimy do 

 

 W zadaniu pierwszym 
należy wybrać z podręcznika 
cytat mówiący o 
posłuszeństwie Jezusa, a 
następnie należy wykonać 
rysunek sytuacji, w której 
Jezus wypowiedział te słowa. 
W notatce należy 
odpowiedzieć na pytanie; 
Dlaczego mam bym posłuszny? 

Praca z 
podręcznikiem, karta 
pracy, czytanie ze 
zrozumieniem. 

iratti@tlen.pl  
messenger Marcin 
Lewczuk 

ks. Marcin 
Lewczuk 



wykonania ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń 
na str. 62-63. 

Komu jestem posłuszny?  
Wykonane ćwiczenia wysyłamy 
do ocenienia, życzę owocnej 
pracy z Panem Bogiem. 

1. 
Matematyka 

25.05.2020 

Temat lekcji: Porównywanie ułamków 
dziesiętnych. 

1. Zapisz temat w zeszycie 
przedmiotowym. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika 
str. 248-250 

3. Rozwiąż w zeszycie 
przedmiotowym zadania: 1,2,3,4  
str. 249/250  

 

Praca własna ucznia z 
podręcznikiem 

https://www.youtub
e.com/watch?v=lhhf

dsUBLCg 

 

Librus 

Poczta 
internetowa: 

mari_ol@interia.pl 

Mariusz 
Wróbel 

2. 
Matematyka 

26.05.2020 

Temat lekcji: Wyrażenia 
dwumianowane. 

1. Zapisz temat w zeszycie 
przedmiotowym. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika str. 
251-253 

3. Rozwiąż w zeszycie 
przedmiotowym zadania: 
1,2,3,4,5 str.252. 

 

 

Praca własna ucznia z 
podręcznikiem 

https://www.youtub
e.com/watch?v=j6zD

5biuNIc 

 

Librus 

Poczta 
internetowa: 

mari_ol@interia.pl 

Mariusz 
Wróbel 

3. 
Matematyka 

27.05.2020 

Temat lekcji: Wyrażenia 
dwumianowane. 

1. Zapisz temat w zeszycie 
przedmiotowym. 

 Praca własna ucznia z 
podręcznikiem 

Librus 

Poczta 
internetowa: 

mari_ol@interia.pl 

Mariusz 
Wróbel 



2. Rozwiąż zadania: 6,7 str. 253 https://www.youtub
e.com/watch?v=PZQ

BkwlLXtc 

 

4. 
Matematyka 

29.05.2020 

Temat lekcji: Dodawanie ułamków 
dziesiętnych. 

1. Zapisz temat w zeszycie 
przedmiotowym. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika. 

3. Zrób notatkę. 

4. Rozwiąż zadania: 1,2,3 str. 255 

 

Praca własna ucznia z 
podręcznikiem 

https://www.youtub
e.com/watch?v=o-

KI6F5AMgU 

 

Librus 

Poczta 
internetowa: 

mari_ol@interia.pl 

Mariusz 
Wróbel 

28.0
5 technika 

Temat: Bezpieczeństwo na wakacjach 

Przeczytaj temat:  Bezpieczeństwo na 
wakacjach , Wykonaj w zeszycie 
zadanie 4 str. 120. 

 

Przygotowuj się do egzaminu na kartę 
rowerową rozwiązując testy  na 
stronie: 
https://brd.edu.pl/testy/testy.html 

 

 

 

 

Praca z  
podręcznikiem 
Komputer z 
internetem 
strona: 
https://brd.edu.pl/ 
https://brd.edu.pl/te
sty/testy.html 
 
 

 

dziennik 
elektroniczny 

e-mail: 
piotr.kapusta@sp
werbkowice.pl 

Piotr 
Kapusta 



 

29.0
5.20 
kl. 
IV 

plastyka 

Uczeń zapoznaje się z tekstem w 
podręczniku „Plastyka 4” str. 102 - 105 
 - W zeszycie przedmiotowym 
odpowiada na pytania: 
1. Czym jest kontrast? 
2. Wymień trzy pary barw najbardziej 
kontrastowych 
(patrz „Plastyka 4”str 28 – 29). 
-Przyswaja zdobyte  wiadomości. 
  

Zadań dodatkowych nie przewidziano                    Praca z 
podręcznikiem    

Mailowy: 
zdzislawa.tracz@s
pwerbkowice.pl 

oraz librus 

Zdzisława 
Tracz-
Mardofel 

 

27.0
5. 

  

MUZYKA 

Temat: Zegarowa muzyka. Nauka 
piosenki „W pracowni mistrza 
zegarmistrza”. 
 
1. Wysłuchaj Arii z kurantem z opery 

Straszny dwór (St. Moniuszko). 
4. Rozpoznaj tanieć, na którym 

oparta jest melodia utworu (wpisz 
no zeszytu odpowiedź). 

5. Wyjaśnij słowo kurant 
2. Przeczytaj i omów treść 

opowiadania Zegarowa muzyka 
(podręcznik, str. 111). 

3. Omów budowę formy ABA 
(podręcznik, ćw. str. 113). 

4. Zaśpiewaj piosenkę do 
akompaniamentu. 

- 

Podręcznik 
Ćwiczenia rytmiczne 
Internet 
 

Librus, e - mail Marta 
Mielniczek 

28.0
5 INFORMATYKA 

Temat: Doskonalenie umiejętności w 
Word – wstawianie symboli do tekstu. 
 
3. Wykonaj ćwiczenia w edytorze 

tekstu (plik przesłany przez 
nauczyciela – List do kolegi), 
zachowując jego wygląd - 
odpowiednio go sformatuj i wstaw 
widoczne w tekście symbole. 

 

- Edytor tekstu Librus, e - mail Marta 
Mielniczek 

 


