
 

01.06-05.06.2020 

Lp
. 

 
 

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 

01.06.2020         
Gry i zabawy ruchowe. 

Pobaw się w dowolne gry i zabawy 
ruchowe, 

 Librus 
Halina 
Lachowska 

2 

Wych .fizyczne 

02.06.2020 

 

Piramida żywienia. 
Skorzystaj z dowolnych źródeł i 
zapoznaj się z piramidą żywienia 

 Librus 
Halina 
Lachowska 

3 
Wych. fizyczne 

02.06.2020 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe -
skoki. 

Zapoznaj się z filmikiem i wykonaj 
ćwiczenia w miarę możliwości 
.Pamiętaj o rozgrzewce i stroju 
sportowym. 

https://ewf.h1.pl/s
tudent/?token=Rg
W84J8BckjLwql92O
ZbCVRre0fGZMxmn
PWN2gfouEsEPuNo
Uy 

Librus 
Halina 
Lachowska 

4 
Wych. Fiz. 
03.06.2020 

Pomiar i omówienie tętna . 
Zapoznaj się ze sposobem  
pomiaru tętna  i wykonaj swój  
własny. 

https://ewf.h1.pl/s
tudent/?token=RN
eNhR2N0qddQQBir
fLV9EFSozJ3HasX7

Librus 
Halina 
Lachowska 



DPTx8ShY7nQ35kH
LM 

5 
Zajęcia z 
wychowawcą. 

Sposoby obrony przed agresją. 

Zastanów się czy kiedykolwiek ktoś  z 
Was był ofiarą przemocy.?,czy 
potrafisz obronić się przed 
agresją.?Porozmawiaj z bliskimi. 

 Librus 
Halina 
Lachowska 

6 plastyka 

Uczeń zapoznaje się z tekstem w 
podręczniku „Plastyka 4” str. 106 - 
107 
- Wykonuje zadanie praktyczne 
„Krok po kroku” opisane na str. 107 
w „Plastyka 4” 

Dla chętnych może to być praca 
bardziej skomplikowana 
wzorowana na podanym  obok 
linku 

 Praca działań 
praktycznych, praca 
twórcza. 
https://www.googl
e.com/search?q=w
ycinanki+ludowe&cl
ient=firefox-b-
d&sxsrf=ALeKk00m
c0RjcymssvmMpwp
jt8fYRNUjlg:159015
5329775&source=l
nms&tbm=isch&sa
=X&ved=2ahUKEwj
wlsaczsfpAhUEtosK
HRmuCV4Q_AUoAX
oECBAQAw&biw=1
344&bih=698 

Mailowy: 
zdzislawa.tracz@
spwerbkowice.pl 

oraz librus 

Zdzisława 
Tracz-
Mardofel 

 

Religia 

3.06.2020 r. 

Temat 53 Jezus 
jest moim 
pokarmem na 
życie wieczne. 

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 

 

 Po zapoznaniu się z treścią 

podręcznika ( ok 15 min), 

przechodzimy do wykonania ćwiczeń 

w zeszycie ćwiczeń na str. 63-64. W 

zadaniu pierwszym należy uzupełnić 

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

iratti@tlen.pl  
messenger 
Marcin Lewczuk 

ks. Marcin 
Lewczuk 

https://www.google.com/search?q=wycinanki+ludowe&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00mc0RjcymssvmMpwpjt8fYRNUjlg:1590155329775&sour
https://www.google.com/search?q=wycinanki+ludowe&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00mc0RjcymssvmMpwpjt8fYRNUjlg:1590155329775&sour
https://www.google.com/search?q=wycinanki+ludowe&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00mc0RjcymssvmMpwpjt8fYRNUjlg:1590155329775&sour
https://www.google.com/search?q=wycinanki+ludowe&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00mc0RjcymssvmMpwpjt8fYRNUjlg:1590155329775&sour
https://www.google.com/search?q=wycinanki+ludowe&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00mc0RjcymssvmMpwpjt8fYRNUjlg:1590155329775&sour
https://www.google.com/search?q=wycinanki+ludowe&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00mc0RjcymssvmMpwpjt8fYRNUjlg:1590155329775&sour
https://www.google.com/search?q=wycinanki+ludowe&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00mc0RjcymssvmMpwpjt8fYRNUjlg:1590155329775&sour
https://www.google.com/search?q=wycinanki+ludowe&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00mc0RjcymssvmMpwpjt8fYRNUjlg:1590155329775&sour
https://www.google.com/search?q=wycinanki+ludowe&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00mc0RjcymssvmMpwpjt8fYRNUjlg:1590155329775&sour
https://www.google.com/search?q=wycinanki+ludowe&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00mc0RjcymssvmMpwpjt8fYRNUjlg:1590155329775&sour
https://www.google.com/search?q=wycinanki+ludowe&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00mc0RjcymssvmMpwpjt8fYRNUjlg:1590155329775&sour
https://www.google.com/search?q=wycinanki+ludowe&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00mc0RjcymssvmMpwpjt8fYRNUjlg:1590155329775&sour
https://www.google.com/search?q=wycinanki+ludowe&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00mc0RjcymssvmMpwpjt8fYRNUjlg:1590155329775&sour
https://www.google.com/search?q=wycinanki+ludowe&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00mc0RjcymssvmMpwpjt8fYRNUjlg:1590155329775&sour
mailto:zdzislawa.tracz@spwerbkowice.pl
mailto:zdzislawa.tracz@spwerbkowice.pl
mailto:iratti@tlen.pl


św. Michała Archanioła. Można 

również odmówić inne modlitwy. 

 Następnie przechodzimy do 

tematu dzisiejszej lekcji, który 

znajduje się książce na str. 171-173. 

tabelkę. W zadaniu drugim należy 

znaleźć drogę w labiryncie, początek 

trasy rozpoczyna się od litery S w 

lewym, górnym rogu. W zadaniu 

trzecim na podstawie wiadomości 

odczytanej z labiryntu należy napisać i 

narysować, co jest naszym najlepszym 

pokarmem na drodze do nieba. Życzę 

owocnej pracy z Panem Bogiem. 

 

 

  

 

Religia 

4.06.2020 r. 

Temat 54 Jezus 
jest ze mną 
gdy mam 
trudności i 
problemy 

  

 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. 174-176. 

Po zapoznaniu się z treścią 

podręcznika ( ok 15 min), 

przechodzimy do wykonania 

ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń na str. 

64-65. 

 

  W zadaniu pierwszym należy 

wypisać  odczucia jakie towarzyszą 

nam gdy jest nam ciężko i 

doświadczamy trudności. W zadaniu 

drugim należy z rozsypanki słów 

wybrać odpowiednie słowa, aby 

uzupełnić poniższe zdanie. W zadaniu 

trzecim należy zilustrować, w jaki 

sposób Jezus pomógł ci w trudnej 

sytuacji. Z Panem Bogiem. 

Praca z 
podręcznikiem, 
karta pracy, 
czytanie ze 
zrozumieniem. 

iratti@tlen.pl  
messenger 
Marcin Lewczuk 

ks. Marcin 
Lewczuk 

mailto:iratti@tlen.pl


1. Język polski 
Międzynarodowy Dzień Dziecka. 

[2 godz. lekcyjne] 

  

LIBRUS; 

elzbietasemaj@g
mail.com 

Elżbieta 
Semaj 

2. Język polski Wiersz o tacie.  Podręcznik 

LIBRUS; 

elzbietasemaj@g
mail.com 

Elżbieta 
Semaj 

3. Język polski 
„Magiczne drzewo. Czerwone 

krzesło” – zapoznanie z lekturą. 
 

Praca z książką 

Internet 

LIBRUS; 

elzbietasemaj@g
mail.com 

Elżbieta 
Semaj 

4. Język polski 
Czy dobrze jest mieć 

czarodziejskie krzesło? 
 Praca z książką 

LIBRUS; 

elzbietasemaj@g
mail.com 

Elżbieta 
Semaj 

04.
06 

technika 

Temat: Pamiątkowy album 

Zapoznaj się z tematem ze stron 
74 -76 podręcznika online: „Jak to 
działa?” 

Link do podręcznika: 
https://flipbook.nowaera.pl/doku
menty/Flipbook/Jak-to-dziala-
4/#p=76 

Wykonaj pamiątkowy album 
korzystając z instrukcji z 
podręcznika lub na podstawie 
własnego pomysłu. 

 

Praca z  
podręcznikiem 
Komputer z 
internetem 
 
Link do podręcznika: 
https://flipbook.no
waera.pl/dokument
y/Flipbook/Jak-to-
dziala-4/#p=76 

Przydatny link: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=H43
QGE49jhA 

 

dziennik 
elektroniczny 

e-mail: 
piotr.kapusta@s
pwerbkowice.pl 

Piotr 
Kapusta 

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Jak-to-dziala-4/#p=76
https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Jak-to-dziala-4/#p=76
https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Jak-to-dziala-4/#p=76
https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Jak-to-dziala-4/#p=76
https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Jak-to-dziala-4/#p=76
https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Jak-to-dziala-4/#p=76
https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Jak-to-dziala-4/#p=76


Przydatny link: 
https://www.youtube.com/watch?
v=H43QGE49jhA 

Czas realizacji 2 godziny lekcyjne. 

 

 

 J. angielski 

Temat; Opisujemy ulubiony dzień 

tygodnia, uprawiane sporty i formy 

spędzania czasu wolnego 

Podręcznik 6/95 - uzupełnić 

 

Podręcznik 7/95 – napisać 5 zdań 

 

Podręcznik 
Librus, poczta 

gmail 

J. 

Momotows

ka 

 J.angielski 

Temat; Praca projektowa na temat 

ulubionych dyscyplin sportowych 

w kontekście przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

Podręcznik; 1/96 – posłuchać i 

zapisać w zeszycie 

2/96 – zapisać w zeszycie 

 

Podręcznik 

Strony 

internetowe: 

Team Up Plus Game 

Zone, Team Up Plus 

Learning Resources 

Oxford University 

Press.  

 

Librus, poczta 

gmail 

J. 

Momotows

ka 

 

03.
06. 

  

MUZYKA 

Temat: Akademia młodego 
melomana. Dla młodych 
melomanów. 
 
1. Przepisz do zeszytu notatkę 
przygotowaną przez nauczyciela, 
wyjaśniającą znaczenie słów: 
meloman, melomania. 

- 

Podręcznik 
Ruch z muzyką 
Słuchanie muzyki 
Internet 
 

Librus, e - mail 
Marta 
Mielniczek 

https://www.youtube.com/watch?v=H43QGE49jhA
https://www.youtube.com/watch?v=H43QGE49jhA


2. Wysłuchaj miniaturę „Marzenie” 
Roberta Schumanna (określ nastrój, 
tempo i dynamikę utworu). 
3. Krótko scharakteryzuj cykl 
muzyczny Sceny dziecięce 
(Podręcznik str. 122).   
4. Narysuj wymyśloną przez siebie 
senną fantazję. 
5. Wysłuchaj utwór „Taniec pajaca” 
(C. Debussy) – określ nastrój, 
zmiany tempa i dynamikę utworu. 
6. Udziel odpowiedzi zamieszczone 
w podręczniku (str. 123). 
Czy przebieg i charakter muzyki 
odzwierciedla tytuł utworu. 
7. Krótko scharakteryzuj cykl 
muzyczny Kącik dziecięcy 
(podręcznik, s. 123.) 
7. Ułóż improwizację ruchową do 
melodii utworu Taniec pajaca. 
 
 

04.
06. 

INFORMATYKA 

Temat: Piszemy list w edytorze 
tekstu. 
 

1. Otwórz własną skrzynkę e – 
mail. 

2. Otwórz dokument  prze-
słany w załączniku. 

3. Przepisz przygotowany list 
wstawiając do niego odpo-
wiednie symbole, zachowaj 
wygląd przesłanego pliku 
tekstowego.  

- 

Internet 
Skrzynka pocztowa 
Edytor tekstu 
 

Librus. E - mail 
Marta 
Mielniczek 



4. Zapisz własny dokument 
tekstowy pod nazwą LIST  
 i wyślij na skrzynkę nauczy-
ciela. 
 

1. 
Matematyka 

01.06.2020 

Temat lekcji: Dodawanie ułamków 
dziesiętnych. 

1. Zapisz temat w zeszycie przed-

miotowym. 

1. Rozwiąż zadania: 1,2,3  Czy 
umiesz? Sprawdź! str. 256  

 

Praca własna 
ucznia z 

podręcznikiem 

https://www.youtu
be.com/watch?v=lh

hfdsUBLCg 

 

Librus 

Poczta 
internetowa: 

mari_ol@interia.
pl 

Mariusz 
Wróbel 

2. 
Matematyka 

02.06.2020 

Temat lekcji: Odejmowanie 
ułamków dziesiętnych. 

1. Zapisz temat w zeszycie przed-
miotowym. 

2. Przeczytaj temat z podręcznika 
str. 257 

3. Rozwiąż w zeszycie przedmio-
towym zadania: 1,2,3,4, 
str.258. 

 

 

Praca własna 
ucznia z 

podręcznikiem 

https://www.youtu
be.com/watch?v=2

BtFTM7mCxg 

https://www.youtu
be.com/watch?v=w

7zSnyPq2hI 

 

Librus 

Poczta 
internetowa: 

mari_ol@interia.
pl 

Mariusz 
Wróbel 

 Matematyka 

03.06.2020 

Temat lekcji: Odejmowanie 
ułamków dziesiętnych. 

1. Zapisz temat w zeszycie przed-
miotowym. 

2. Rozwiąż zadania: 5,6,7,8,9 str. 
258, 259 

 
Praca własna 

ucznia z 
podręcznikiem 

Librus 

Poczta 
internetowa: 

mari_ol@interia.
pl 

Mariusz 
Wróbel 

https://www.youtube.com/watch?v=lhhfdsUBLCg
https://www.youtube.com/watch?v=lhhfdsUBLCg
https://www.youtube.com/watch?v=lhhfdsUBLCg
https://www.youtube.com/watch?v=2BtFTM7mCxg
https://www.youtube.com/watch?v=2BtFTM7mCxg
https://www.youtube.com/watch?v=2BtFTM7mCxg
https://www.youtube.com/watch?v=w7zSnyPq2hI
https://www.youtube.com/watch?v=w7zSnyPq2hI
https://www.youtube.com/watch?v=w7zSnyPq2hI


4. 
Matematyka 

05.06.2020 

Temat lekcji: Odejmowanie 
ułamków dziesiętnych. 

2. Zapisz temat w zeszycie przed-
miotowym. 

3. Rozwiąż zadania: 10-15 str. 
259/260 

 
Praca własna 

ucznia z 
podręcznikiem 

Librus 

Poczta 
internetowa: 

mari_ol@interia.
pl 

Mariusz 
Wróbel 

02.
06 

historia 

Zapisz w zeszycie przedmiotowym 
temat – „Zośka, Alek i Rudy – 
bohaterscy harcerze”. 
Przeczytaj z podręcznika informacje 
ze stron 126 – 129. 
Wykonaj pisemnie w zeszycie 
ćwiczeń zad.1,2,3,4, s.78-79. 

Wykonaj pisemnie w zeszycie 
ćwiczeń zad.5, s.79. 

Praca z 
podręcznikiem, 
filmem 
i zeszytem ćwiczeń. 

Po wykonaniu 
pracy wyślij zdjęcie 
z zeszytu ćwiczeń. 

Dziennik Librus 

Poczta 
internetowa: 

czeslawa.mociak
@g.spwerbkowic

e.pl 

Czesława 
Mociak 

01.
06 

 

przyroda 

Zapisz w zeszycie temat – 
Obserwacja zmian w przyrodzie 
wiosną. 
- Pójdź na spacer i poobserwuj jak 
wygląda flora i fauna  wokół Ciebie.  
- Przypomnijcie sobie cechy dobrego 
obserwatora przyrody. 

 
Obserwacja 
przyrodnicza. 

Dziennik librus 

Poczta 
internetowa: 

czeslawa.mociak
@g.spwerbkowic

e.pl 

Czesława 
Mociak 

 

04.
06 

przyroda 

Zapisz w zeszycie przedmiotowym 
temat – 
„Warunki życia w wodzie”. 
Przeczytaj z podręcznika informacje 
ze stron  185-188. 
Wykonaj pisemnie w zeszycie 
ćwiczeń: Zad. 1,2 ,3, 5, s.94-95. 
 

Wykonaj pisemnie w ze szycie 
ćwiczeń: Zad.4, s. 97. 

 Zapoznaj się na portalu  
Epodręczniki pl.   
z tematem - Jak żyje się pod wodą? 

 

Praca z 
podręcznikiem,  
e-podręcznikiem 
i zeszytem ćwiczeń.  

Po wykonaniu 
pracy wyślij zdjęcie 
z zeszytu ćwiczeń. 

 

Dziennik librus 

Poczta 
internetowa: 

czeslawa.mociak
@g.spwerbkowic

e.pl 

Czesława 
Mociak 

 

       

 


