Klasa 4a
lp.

godz.

CZWARTEK 25.06

1

800–845

j. polski
p. A. Kondratowicz

2

850–935

j. polski
p. A. Kondratowicz

WF-F (gr.1)
p. A. Filipiak

3

940–1025
WF-F (gr.2)
p. I. Lipecka

Temat: Sprawdzę się!
Cel: Wykonuję ćwiczenia sprawdzające wiedzę i umiejętności.
1. Zapisz, proszę, temat i cel lekcji.
2. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 104. Wykonaj uważnie ćwiczenia od 1 do 8. Jeśli znajdziesz czas i ochotę,
spróbuj wykonać pozostałe.
3. Komentarze do ćwiczeń:
 1.a) i b) Wiersz „Wakacje” został napisany w języku przekręcalskim. Co przekręcono, przestawiono,
zamieniono?
 3. Zaznacz prawdziwe informacje.
 4. Wypisz rymujące się wyrazy, np. łące-zające.
 Aby wykonać ćwiczenia 6,7,8 musisz przeczytać fragment utworu Marcina Szczygielskiego „Czarownica
piętro niżej”. Pomiń polecenia zamieszczone przed tekstem.
To był ostatni wiersz i ostatnie opowiadanie czytane w tym roku szkolnym. Mam jednak nadzieję, że nie ostatni w
ogóle ;-) Nie zapominajcie o książkach w wakacje.Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała.
Temat: Czego nauczyliśmy się w czwartej klasie?
Cel: Podsumowujemy wiedzę, umiejętności i doświadczenia.
To nasza ostatnia lekcja języka polskiego w tym roku szkolnym. Zapraszam na spotkanie online o godz. 8.50.
Podsumujemy cały rok pracy, podzielimy się refleksjami, porozmawiamy o naszych planach i postanowieniach. To
będzie dobry czas, by życzyć sobie nawzajem udanych wakacji.
Temat:Bezpieczne wakacje nad wodą.
Cel: Wiem, jak zachowywać się nad wodą.
Instrukcja do lekcji: Obejrzyj film, proszę, o bezpiecznym zachowywaniu się nad wodą.
Życzę udanych, bezpiecznych, pełnych miłych przygód wakacji!!!! :-)
https://www.youtube.com/watch?v=g6j1FO_04_g
Temat: Warto mieć pasje i cel w życiu.
Cel: Wiem, że dzięki wytrwałości i pracy nad sobą mogę osiągnąć to na czym najbardziej mi zależy.
Drodzy uczniowie pamiętajcie, że w sporcie (ale nie tylko) liczy się przede wszystkim Wasza praca, wysiłek,
zaangażowanie. Pamiętajcie, żeby się nigdy nie poddawać jeśli czegoś bardzo pragniecie
https://www.youtube.com/watch?v=vuumudIanDM
Na zakończenie przypomnijcie sobie jeszcze raz zasady bezpieczeństwa na wodą.
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
ŻYCZĘ WAM WSZYSTKIM WSPANIAŁYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!!!

4

1035–1120

matematyka
p. R. Bartz

informatyka (gr.2)
p. M. Marciniak

5

1140–1225
j. angielski (gr.1)
p. M. Kwiatkowska

6

1245–1330

religia
p. G. Tomasik

Temat: Pole powierzchni prostopadłościanu.
Cel:Obliczam pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu.
https://www.youtube.com/watch?v=TDaAt1_hc6c
Instrukcja:
Drogi uczniu! Droga uczennico!
Obejrzyj film, popatrz na przykład na stronie 233 w podręczniku, a potem rozwiąż zadania ze stron 94 i 95 z zeszytu
ćwiczeń.
Podczas lekcji będę na czacie na Microsoft Teams i odpowiem na Twoje pytania.
Powodzenia! Udanych wakacji!
Temat: Programowanie jest dziecinnie proste!
Cel: utrwalam wiedzę w zakresie programowania.
1. Moi drodzy to nasza ostatnia lekcja w tym roku szkolnym. Dziś chciałabym, żebyście pobawili się w
programie Scratch – proponuję wykonanie gry „Minescratch”.
2. Instrukcja do gry: https://youtu.be/0UvaCu_9eus
3. Podczas lekcji jestem dla Was dostępna na Czacie w Teams.
4. Życzę udanych wakacji J
Temat: Holiday items.
Cel: znam nazwy przedmiotów, które mogę zabrać na wakacje.
1.Otwórz proszę zeszyt i zapisz temat i cel lekcji
2. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami… Zastanów się, gdzie i jak chciałbyś spędzić tegoroczne wakacje. Zrób w
zeszycie listę rzeczy, które powinieneś zabrać ze sobą, np. namiot, śpiwór, przewodnik, aparat, itd. Możesz wykonać
miniaturowe rysunki i podpisać je angielskim słówkami (znajdziesz je w słowniku). Pamiętaj, im więcej słówek, tym
lepiej
3. Ostatnie zadanie na dziś – wykonaj interaktywną krzyżówkę i poznaj sekretną wiadomość. Link poniżej:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Summer_vocabulary/Summ
er_holidays_-_crossword_bv8166ms
Życzę Ci udanych, zdrowych i bezpiecznych wakacji!!!
Temat: Wakacje z Bogiem
Cel: Rozstaję się z katechetą, ale nie z Panem Bogiem
Ewangelia jest ciekawa, gdy jest ciekawie pokazana. Obejrzyj filmy.
https://www.youtube.com/watch?v=Ekd77qSMwvI
https://www.youtube.com/watch?v=5qe9rszXt_g
„Pan do każdego chce znaleźć drogę…” Słyszymy w ostatnim utworze. Idźcie z Bogiem!!! Bardzo Wam dziękuję za
tak wiele dobrych rzeczy!!!
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Temat: Warto mieć pasje i cel w życiu.
Cel: Wiem, że dzięki wytrwałości i pracy nad sobą mogę osiągnąć to na czym najbardziej mi zależy.
Drodzy uczniowie pamiętajcie, że w sporcie (ale nie tylko) liczy się przede wszystkim Wasza praca, wysiłek,
zaangażowanie. Pamiętajcie, żeby się nigdy nie poddawać jeśli czegoś bardzo pragniecie

3

940–1025

WF-F (gr.1)
p. I. Lipecka

https://www.youtube.com/watch?v=vuumudIanDM
Na zakończenie obejrzyjcie i przypomnijcie sobie zasady bezpieczeństwa na wodą.
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
ŻYCZĘ WAM WSZYSTKIM WSPANIAŁYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!!!

4

5

6

35

20

10 –11

1140–1225

1245–1330

matematyka
p. I. Koperska

historia
p. J. Skocińska

technika
p. J. Kalinowski

Temat: Podsumowanie III sesji Lepszej Szkoły. Wnioski na następny rok szkolny.
Spotkanie na Microsoft Teams (30 minut) – poznamy swoje mocne i słabe strony w zakresie podstawy programowej
z matematyki w klasie czwartej. Ustalimy, co wymaga poprawy i postaramy się zrealizować ustalony cel w nowym
roku szkolnym.
Temat: „Solidarność´ i jej bohaterowie.
Cel: dowiem się w jaki sposób powstała „Solidarność” i jak wpłynęła na zmiany w Polsce.
Zapraszam na lekcję online J
Jeśli nie możesz wziąć udziału w lekcji obejrzyj prezentację:
. https://www.youtube.com/watch?v=SUBo7U2Tzqs
Następnie w zeszycie napisz:
1. Kiedy powstała „Solidarność”?
2. Jakie wydarzenie miało miejsce w 1989 r.?
Życzę Wam bezpiecznych i udanych wakacji
Temat: Bezpieczne spędzanie czasu wolnego.
Cel: Znam zasady bezpiecznego spędzania czasu. Potrafię omówić zasady bezpieczeństwa obowiązujące nad wodą i
w górach.
Instrukcja do lekcji:
Moi drodzy zapoznajcie się z zasadami bezpiecznego spędzania czasu nad wodą:

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
oraz w górach: https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
Proszę zapoznać się z zamieszczonym w plikach poradnikiem „Bezpieczne wakacje”
lub z treściami na stronie: https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,749192b.html
lub https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM
Życzę Wam udanego i bezpiecznego wypoczynku.

7

8

1350–1435

1440–1525

j. polski
p. Ż. Kowalska

plastyka
p. A. Koprowska

pozdrawiam
Temat: Po co ludziom potrzebne są baśnie?
Cel: wskazuje w przeczytanym utworze cechy baśni.
Instrukcja:
1. Otwórz podręcznik na str. 337 i przeczytaj wiersz Marcina Brykczyńskiego pt. „W świecie baśni”.
2. Zastanów się i odpowiedz, o jakich cechach baśni wspomina osoba mówiąca w wierszu.
3. Wykonaj w zeszycie zad.1 ze str.338
4. Napisz, jaką postacią z baśni chciałabyś/ chciałbyś być i dlaczego? Możesz tę postać narysować.
Powodzenia! Dziękuję za cały rok pracy na lekcjach języka polskiego!!!! Udanego wakacyjnego wypoczynku!!!!
Temat: Poznajemy techniki plastyczne – pastele olejne.
Cel: Zapoznajemy się z techniką pasteli olejnych.
Dzisiaj dowiecie się jak posługiwać się techniką pasteli olejnych, z których często korzystacie. Zdarza się jednak, że
nie wykorzystujecie wszystkich możliwości tej techniki plastycznej.
Obejrzyjcie filmy, które pomogą Wam w pracy nad tematami na lekcjach plastyki w przyszłości.
https://www.youtube.com/watch?v=foqnOO5c_bo
https://www.youtube.com/watch?v=NL-80x7PsX4
https://www.youtube.com/watch?v=vv3Bjt72iHs
Pozdrawiam Was serdecznie
i życzę bezpiecznych i wesołych wakacji!

