Klasa 4a
lp.

2

godz.

850–935

PONIEDZIAŁEK 22.06

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

3

940–1025

przyroda
p. M. Marks-Kotula

4

1035–1120

Plastyka
p. A. Koprowska

informatyka (gr.1)
p. M. Marciniak

5

1140–1225
j. angielski (gr.2)
p. A. Krychowiak

Temat: Ruch to zdrowie.
Cel: Wiem, dlaczego spaceruję, biegam, pływam, tańczę, jeżdżę na rowerze....
Instrukcja do lekcji: Obejrzyj film, proszę. Dzięki niemu dowiesz się, dlaczego tak bardzo ważny dla zdrowia
człowieka jest ruch.
Po obejrzeniu filmiku poświęć trochę czasu na swoją ulubioną aktywność fizyczną
https://www.youtube.com/watch?v=IelaiJhocBo
Temat: Wakacje muszą być bezpieczne!
Cel: wiem, jak zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom w domu i poza domem
Drodzy Uczniowie, za chwilę czas beztroskich wakacji. Aby były udane, musimy pamiętać o zasadach
bezpieczenstwa.
Obejrzyjcie, proszę filmy https://www.youtube.com/watch?v=es000BRePBs oraz
https://www.youtube.com/watch?v=XO7mz_gP5yI
Wypoczywajcie bezpiecznie!
Temat: Poznajemy techniki plastyczne – pastele olejne.
Cel: Zapoznajemy się z techniką pasteli olejnych.
Dzisiajdowiecie 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!
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: Check yourself! Sprawdź się!
Cel: utrwalam wiadomości z rozdziału 8.
Instrukcja dla uczniów, którzy nie mogą uczestniczyć w lekcji online:

1.
2.

Zapisz w zeszycie temat i cel lekcji.
Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 74 i wykonaj zadania 1, 2, 3, 4 i 5. Polecenia napisane są w języku
polskim. Odpowiedzi do zadań znajdziecie na str. 95. Zajrzyjcie do nich dopiero po wykonaniu
wszystkich ćwiczeń.
Dla chętnych! Wykonaj zadanie 1, 2 i 3 na str. 75 w zeszycie ćwiczeń.
Good Luck
Temat: Ku współczesnej Polsce – podsumowanie pracy w drugim półroczu.
Cel: utrwalę wiedzę związaną z państwem polskim w XX wieku.

6

1245–1330

Historia
p. J. Skocińska

Zapraszam na lekcję online
Jeśli nie możesz wziąć udziału w lekcji obejrzyj prezentację:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=animowana+historia+Polski
Życzę Wam bezpiecznych i udanych wakacji
Temat: Bezpieczne wakacje.
Cel: Uczeń poznaje zasady bezpieczeństwa podczas wakacji.

7

1350–1435

WF-F (gr.2)
p. I. Lipecka

Drodzy uczniowie, wypoczynek wakacyjny niesie ze sobą tyle samo przyjemności jak i niebezpieczeństw.
Pomimo, że wakacje to czas radosny i beztroski, zawsze należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa!
https://www.youtube.com/watch?v=iW_8uy0ZNtM&feature=youtu.be
Pamiętajcie o tych zasadach i bądźcie rozsądni podczas wakacji

Klasa 4b
lp.

godz.

1

800–845

2

850–935

3

940–1025

4

1035–1120

PONIEDZIAŁEK 22.06
Temat: Ruch to zdrowie.
Cel: Wiem, dlaczego spaceruję, biegam, pływam, tańczę, jeżdżę na rowerze...
Instrukcja do lekcji: Obejrzyj film, proszę. Dzięki niemu dowiesz się, dlaczego tak bardzo ważny dla zdrowia
WF-F (gr.2)
człowieka jest ruch.
p. A. Filipiak
Po obejrzeniu filmiku poświęć trochę czasu na swoją ulubioną aktywność fizyczną
https://www.youtube.com/watch?v=IelaiJhocBo
Temat: Pole powierzchni prostopadłościanu – zadania.
Cel: Podejmuję próbę rozwiązania zadań o podwyższonym stopniu trudności w zakresie obliczania pól
prostopadłościanów i sześcianów.
Instrukcja do lekcji:
1. Zapisz w zeszycie temat i cel lekcji.
2. Otwórz podręcznik na str. 236 lub wejdź na Teams – Notes zajęc – Pole prostopadłościanu – zadania.
matematyka
3. Przeczytaj uważnie treść zadania 9 na str. 236. Zastanów się w jaki sposób można je rozwiązać. Zapisz w punktach
p. I. Koperska
kolejne czynności, jakie należy wykonać w celu rozwiązania zadania (nie zapisuj obliczeń). Podobnie postępuj w
przypadku dwóch kolejnych zadań – 10 i 11 str. 236.
Na te czynności masz 25 minut.
Następnie zapraszam Cię na lekcję on-line (9:15 – 9:35). Spróbujemy wspólnie rozwiązać w/w zadania. Mam nadzieję,
że skorzystam w Waszych propozycji.
Temat: Wyrazy z literą „ó”, których pisownię trzeba zapamiętać.
Zapraszam na lekcję na teams godz.9.40
Cel: doskonalę poprawną pisownię.
Instrukcja:
j. polski
1. Otwórz podręcznik na str.340 i przeczytaj baśń.
p. Ż. Kowalska
2. Przeczytaj głośno wyrazy zapisane w baśni na niebiesko.
3. Wyszukaj na rysunku umieszczonym w zad.2 na str.342 te elementy, o których mowa w baśni.
4. W zeszycie wykonaj zad.3 ze str. 342.
Powodzenia!
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
informatyka (gr.1)
programie Scratch – proponuję wykonanie gry „Minescratch”.
p. M. Marciniak
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

5

1140–1225

6

1245–1330

7

1350–1435

Temat: Check yourself! Sprawdź się!
Cel: utrwalam wiadomości z rozdziału 8.
Zapraszam na spotkanie online
Instrukcja dla uczniów, którzy nie mogą uczestniczyć w lekcji online:
j. angielski (gr.2)
3. Zapisz w zeszycie temat i cel lekcji.
p. M. Kwiatkowska
4. Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 74 i wykonaj zadania 1, 2, 3, 4 i 5. Polecenia napisane są w języku polskim.
Odpowiedzi do zadań znajdziecie na str. 95. Zajrzyjcie do nich dopiero po wykonaniu wszystkich ćwiczeń.
Dla chętnych! Wykonaj zadanie 1, 2 i 3 na str. 75 w zeszycie ćwiczeń.
Good Luck
Temat: Wakacje muszą być bezpieczne!
Cel: wiem, jak zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom w domu i poza domem
Drodzy Uczniowie, za chwilę czas beztroskich wakacji. Aby były udane, musimy pamiętać o zasadach bezpieczenstwa.
przyroda
p. M. Marks-Kotula Obejrzyjcie, proszę filmy https://www.youtube.com/watch?v=es000BRePBs oraz
https://www.youtube.com/watch?v=XO7mz_gP5yI
Wypoczywajcie bezpiecznie!
Temat: Rozmowy z tatą.
Cel: Umiem śpiewać piosenkę dla taty pt.” Piosenka dla taty.”
muzyka
1. Otwórzcie podręcznik na stronie 131 i wysłuchajcie piosenkę. Znajdziecie ją Na Teamsach w plikachmateriały z zajęć.
p. A. Kowalska
2. Odtwórzcie piosenkę jeszcze raz i spróbujcie ją zaśpiewać.
3. Życzę Wam miłego śpiewania i radosnych wakacji !!!
Temat: Bezpieczne wakacje.
Cel: Uczeń poznaje zasady bezpieczeństwa podczas wakacji.

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

Drodzy uczniowie, wypoczynek wakacyjny niesie ze sobą tyle samo przyjemności jak i niebezpieczeństw. Pomimo, że
wakacje to czas radosny i beztroski, zawsze należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa!
https://www.youtube.com/watch?v=iW_8uy0ZNtM&feature=youtu.be
Pamiętajcie o tych zasadach i bądźcie rozsądni podczas wakacji

