
   
 

Plan lekcji i zadania dla klasy IV a – tydzień 20.04.2020 - 24.04.2020 
 

L.p. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 

muzyka Matematyka 
Temat:Ułamki niewłaściwe. 

Nacobezu: 
-pojęcia ułamków 

właściwych i niewłaściwych 
-zamiana liczb mieszanych 

na ułamki niewłaściwe 
Marzena Michalska 

 
 

j. polski 

Temat: Zabawa na łące. 

Nacobezu: 

-potrafisz interpretować 

utwór 

-wskazujesz właściwe i 

niewłaściwe zachowania 

podczas wypoczynku na 

łonie natury 

-umiesz wskazać adresata 

wiersza 

Danuta Żybura- Jarosz 

 

 Matematyka  
Temat:Ułamek jako wynik 

dzielenia. 
Nacobezu: 

- pojęcie ułamka jako ilorazu 
dwóch liczb 

-wyłączanie całości z ułamka 
Marzena Michalska 
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Matematyka 
Temat: Rozszerzanie i 
skracanie ułamków. 

Nacobezu: 
-pojęcie ułamka 
nieskracalnego 

-zapisywanie ułamka 
na różne sposoby 

-skracanie i 
rozszerzanie ułamków 

Marzena Michalska 

Przyroda 
Temat: Warunki życia w 

wodzie. 
Nacobezu: warunki, życia w 
wodzie, organizmy żyjące w 

środowisku wodnym, 
budowa  

Honorata Hermann-Zimna 

Matematyka 
Temat:Ułamki 

niewłaściwe - zadania. 
Nacobezu: 

-pojęcia ułamków 
właściwych i 

niewłaściwych 
-zamiana liczb 

mieszanych na ułamki 
niewłaściwe 

Marzena Michalska 
 

plastyka WF 
Temat: Zestaw ćwiczeń ogól-
norozwojowych. Ćwiczenia 
siłowe. 
Nacobezu: Wszechstronny 
rozwój organizmu.  
J. Flak-Marcinkowski 

3 
j.polski 

Temat: Pisownia wyrazów z 
“ch” i “h”. 

Informatyka WF Przyroda 
Temat: Warunki życia w 

wodzie-ćwiczenia 

WF 



   
 

Nacobezu: 
-znasz zasady ortograficzne 

-potrafisz zastosować 
znajomość zasad w 

praktyce 
 

Danuta Zybura- Jarosz 

Temat: PixBlocks – 
programowanie Kurs 1 

lekcja 2 i 3 
Nacobezu:  dowiesz się jaką 

rolę spełniają w 

programowaniu pętle. 

Anna Owsiańska 

Temat: Historyczne wyda-
rzenia sportowe w Polsce 
i na świecie (cz.1). 
Nacobezu: Jakim jestem 
sportowcem, kibicem? 
J. Flak-Marcinkowski 
 

Nacobezu: budowa ryby 
Honorata Hermann-

Zimna 
 

Temat: Historyczne 
wydarze-nia sportowe w 
Polsce i na świecie (cz.2). 
Nacobezu: Jakim jestem 
sportowcem, kibicem? 
J. Flak-Marcinkowski 
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WF 
Temat: Dbajmy o swoją 
ogólną sprawność fizyczną 
- samokontrola i 
samoocena. 
Nacobezu: Sprawdzamy 
siłę mm. brzucha oraz 
gibkość. 
J. Flak-Marcinkowski 

Technika 
Temat: Makieta 

skrzyżowania 
Powinieneś starannie 

zaplanować swoją pracę, 
przygotować bezpieczne 

stanowisko pracy. 
Bernarda Szczygieł  

Historia 

Temat: Zośka, Alek i Rudy 

– bohaterscy harcerze.  

Nacobezu: 

-jak okupanci postępowali 

wobec Polaków 

-czym były Szare Szeregi 

-kim byli Zośka,Alek i 

Rudy 

-kiedy wybuchło 

powstanie warszawskie. 

Krzysztof Rybarczyk 

j. angielski 
Temat: Elephant training- 

czytamy tekst oraz 
odpowiadamy na pytania 

związane z tekstem. 
Nacobezu: 

Poznany nowe czasowniki 
związane z codziennymi 

zajęciami, present simple- 
pisowia czasowników 

zakończonych s,es. 
Anna Bentkowska 

j. angielski 
Temat: Powtórzenie 

materiału z rozdziału 6. 
Nacobezu: 

Powtórzenie słownictwa z 
działu 6- zwierzęta, 

przymiotniki i czasowniki 
opisujące zwierzęta, hobby, 
utrwalenie czasownika can 
oraz czasu present simple. 

Anna Bentkowska 
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j.angielski 
Temat: Hobby i 

zainteresowanie 
Nacobezu: 

Poznamy słownictwo 
potrzebne do opisu 

naszych hobby, poznamy 
słówka like, prefer, present 

simple- pytania i krótkie 
odpowiedzi 

Anna Bentkowska 

j.polski 
Temat: Co jest w życiu 

ważne? 
Naobezu: 

-dokonujesz interpretacji 
obrazu 

-potrafisz wskazać związek 
między poznanym obrazem 

a tytułem rozdziału 
-opisujesz obraz wg 

poznanych zasad 
Danuta Żybura- Jarosz 

 Zajęcia z wychowawcą 
Temat: Moje hobby 

Nacobezu: 
Jak rozwijać swoje 

zainteresowania, pasje, 
czy warto mieć hobby 

j. polski 
Temat: Jak napisać 

podziękowanie? 
Nacobezu: 

-potrafisz redagować treść 
podziękowań 

-wskazujesz sytuacje 
życiowe, gdy możemy 
wyrazić wdzięczność w 

formie podziękowań 
-poznajesz układ graficzny 

tej formy wypowiedzi 
 



   
 

Danuta Żybura- Jarosz 
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Religia 
Teams kanał religia       

godz. 13.00 
Temat: Bo chrześcijanin to 

właśnie ja. 
Nacobezu: rozumiesz 

potrzebę dawania 
świadectwa wiary, potrafisz 

wskazać, co jest 
najważniejsze w życiu 

chrześcijanina 
Danuta Stefańska 

j.polski 
Temat: Magiczne słowa. 

Nacobezu: 
-potrafisz odczytywać 
przenośne znaczenie 

zwrotu ”klucz do ludzi” 
-rozumiesz rolę 

zwrotów 
grzecznościowych 

-wiesz jak zachować się 
w sytuacjach 
codziennych 

Danuta Żybura- Jarosz 

  Religia 
Temat: Umieć poznać, co 

jest ważne. 
Nacobezu: znasz pojęcie 

wartości, potrafisz wymienić 
i uszeregować wartości, 
rozumiesz, w jaki sposób 
wiara porządkuje świat 

wartości 
Danuta Stefańska 
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WDŻ 
Temat: Dobre wychowanie. 

Nacobezu: Po tej lekcji 

powinieneś  przedstawić 

jakie są  maniery w życiu 

codziennym  i uzasadnić, 

dlaczego są one ważne. 

 

Zajęcia rozwijające 
kreatywność 
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