
   
 

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

L.p. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 
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   Technika 
Temat: Makieta 

skrzyżowania c.d. 
Powinieneś wykorzystać 

zdobytą wiedzę. 
 

Bernarda Szczygieł 

j. polski 
Temat: Szewczyk- baśniowy 

super bohater.  
Nacobezu: rozumiesz 

opisane w tekście 
wydarzenia, dostrzegasz 

związek pomiędzy 
działaniami bohatera a jego 

sukcesem, identyfikujesz 
tekst jako baśń 
Hanna Gmerek 

2 

muzyka Religia 
Temat: „Bo chrześcijanin to 

właśnie ja” 

Nacobezu: Na dzisiejszej 

katechezie dowiesz się, że 

wiara wpływa na całe życie 

człowieka i trzeba dawać 

jej świadectwo 

 Matematyka 
Temat : Odejmowanie  

ułamków zwykłych – 

rozwiązywanie zadań 

tekstowych. 

Cele lekcji : wykorzystuję 

umiejętność 

odejmowania ułamków  

zwykłych do 

rozwiązywania zadań 

tekstowych 

A.Chodorowska 

 

 

j. polski 
Temat: Jak napisać plan 

wydarzeń? 
Nacobezu: redagujesz plan 

wydarzeń w baśni 
Hanna Gmerek 
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Matematyka 
Temat : Dodawanie 

ułamków zwykłych. 

Historia 
Temat: Eugeniusz 

Kwiatkowski i budowa 
Gdyni. Nacobezu -dlaczego 

Matematyka 
Temat : Odejmowanie 

ułamków zwykłych . 

wychowanie fizyczne 
BHP - zajęć z wychowania 
fizycznego w warunkach 

domowych 

wychowanie fizyczne 
Temat: Turbo rozgrzewka. 

 



   
 

Cele lekcji : potrafię 

dodawać ułamki zwykłe o 

tych samych mianownikach 

A.Chodorowska 

 

rozpoczęto budowę portu 
w Gdyni -jakie były zasługi 

Eugeniusza 
Kwiatkowskiego dla 

rozwoju polskiej 
gospodarki. 

 Krzysztof Rybarczyk 
 

Cele lekcji : potrafię 

odejmować ułamki 

zwykłe o tych samych 

mianownikach 

A.Chodorowska 

NCB – uczeń zna zasady 
bezpieczeństwa podczas 
wykonywania ćwiczeń w 
domu ćwiczeń w domu 

 
Agnieszka Wojciechowska 

 

NCB – Potrafi przygotować 
samodzielnie zestaw 

ćwiczeń, zna zasady  doboru 
ćwiczeń. 

 
Agnieszka Wojciechowska 
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wychowanie fizyczne 
 

RMT: Nauka Walca 
Wiedeńskiego 

 
NCB - uczeń zna krok 

podstawowy do walca. 
Agnieszka Wojciechowska 

 

matematyka 
Temat : Dodawanie 

ułamków zwykłych – 

rozwiązywanie zadań 

tekstowych. 

Cele lekcji : wykorzystuję 

umiejętność dodawani a 

ułamków  zwykłych do 

rozwiązywania zadań 

tekstowych  

A.Chodorowska 

 

j. angielski 

Temat: Present Simple- 

przeczenia i twierdzenia 

 

Nacobezu: Utrwalisz 

sposoby tworzenia 

twierdzeń i przeczeń w 

present simple  

 

 

Kinga Komorowska  

 

  

wychowanie fizyczne 
 

Temat: Ćwiczenia 
ogólnorozwojowe 

kształtujące szybkość. 
NCB - Uczeń zna 

ćwiczenia kształtujące 
szybkość. 

Agnieszka Wojciechowska 
 
 

w. d. ż. 
 Temat: Internet, świat 

prawdziwy, czy 
nieprawdziwy  

Teams  godz. 11.00 

Nacobezu: Uczeń wymienia 
korzyści i zagrożenia 

wynikające z korzystanie z 
internetu , zna zasady 

dobrego wychowania w 
internecie,  

Renata Kaczmarek 

5 

zajęcia z wychowawcą 

Temat: Blaski i cienie nauki 

zdalnej 

Teams  godz. 12.00 

Nacobezu: plusy i minusy 

nauki zdalnej, sposoby 

radzenia sobie z 

trudnościami 

Renata Kaczmarek 

 

Informatyka 
Moduł “Prace domowe”- 

PixBlocks 
Nacobezu 

Programowanie kolorami- 
ruch i rysowanie 

4b 
Roman Kurowiecki 

j. angielski 
Temat: Hobbies.  

 
Nacobezu: poznasz nazwy 

czynności w czasie 
wolnym  

 
Kinga Komorowska  

j. angielski 
 

Temat: Do you swim? 
Nacobezu: Nauczysz się 

zadawać pytania 
dotyczące spędzania 

czasu wolnego  
Kinga Komorowska  

plastyka 



   
 

6 

j. polski 
Temat: Jaką funkcję pełni 

przyimek? 
Nacobezu: rozpoznajesz 

przyimek i wyrażenie 
przyimkowe 

Hanna Gmerek 

j. polski 
Temat: Jak napisać 

zaproszenie? 

Nacobezu: rozpoznajesz 

nadawcę i adresata 

zaproszenia, redagujesz 

zaproszenie 

Hanna Gmerek 
 

Przyroda 
Teams  godz. 13.00 

Powtórzenie wiadomości 
dział: Poznajemy 

krajobraz najbliższej 
okolicy 

Nacobezu: uczeń 
przedstawia poznane 

wiadomości o krajobrazie 
Renata Kaczmarek 

 

 religia 
Temat: Umieć poznać, co 

jest ważne 

Nacobezu: powinieneś: 

wymienić i uszeregować 

najważniejsze wartości 

ogólnoludzkie, rozumieć, jak 

wiara porządkuje  świat 

wartości 

Renata Kaczmarek 

7 

Przyroda 
Temat: Obszary i obiekty 

chronione 
Nacobezu: po dzisiejszej 

lekcji powinieneś: 

podać informacje na temat 

rodzajów obszarów i 

obiektów chronionych oraz 

jak zachować się na 

obszarze chronionym 

Renata Kaczmarek 

 

j. polski 
Temat: Jak napisać 

zaproszenie? 

Nacobezu: rozpoznajesz 

nadawcę i adresata 

zaproszenia, redagujesz 

zaproszenie 

Hanna Gmerek 
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