KLASA IV

(06.04 - 08.04)
(od 09.04. do 14.04) - przerwa świąteczna
06.04.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Co nazywa przysłówek?

Obejrzyj filmik o przysłówku https://www.youtube.com/watch?v=z2xG0vjgibE i przeczytaj
co to jest przysłówek i na jakie pytania odpowiada (podręcznik, s. 255)
•
•

w zeszycie ćw .3, s. 256
zeszyt ćwiczeń nr 2, przysłówek s. 68 ćw. 2, 4a, 5 i 7.

MATEMATYKA
Temat: Mierzenie długości
Możesz jeszcze raz obejrzeć filmik www.youtube.com/watch?v=aAt6PjEWE_Y
Ćw. 5, 6 s. 14

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Ostern
Zadanie do wykonania:
1. Wypisz i przetłumacz słowa z obrazka do zeszytu.

2.
Uzupełnij kartę pracy (jeżeli nie masz możliwości wydrukowania,
odpowiedzi
zapisz w zeszycie):

Odpowiedzi prześlij na adres e mail ilona-maciejonczyk@o2.pl lub przez Whatsapp.

Viel Glück :)

………………………………………………………
07.04.2020

MATEMATYKA
Temat: Mierzenie długości
Ćw. 8, 9,10 s.15

HISTORIA
Zapisz temat zeszycie
Powstańcy styczniowi i państwo podziemne część II
Przeczytaj tekst z podręcznika str. 126-129. I dopowiedz w zeszycie na pytania :
1. Kiedy wybuchło powstanie styczniowe?
2. Co to jest państwo podziemne?
3. Kim był Romuald Traugutt?
Korzystając z podręcznika uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 58. Istnieje także możliwość
rozwiązywania quizów historycznych na stronie https://www.eduelo.pl/

KATECHEZA
AutoKatecheza klasa IV- V z dnia 07.04.2020
Dzień dobry i Szczęść Boże!
Kochani! Pozdrawiam was serdecznie w Wielkim Tygodniu!!
Mam nadzieję i wierzę, że macie się dobrze i dajecie radę.
Postanowiłem nagrać dla was kolejny odcinek katechezy w formie multimedialnej, która pozwoli być może inaczej
popatrzeć na sprawy naszej wiary.
Zapraszam abyście z pomocą tej katechezy wraz ze mną przygotowali się do przeżywania tajemnic Świętego
Triduum Paschalnego w sposób inny niż zwykle. Zapraszam do celebrowania 3 wielkich dni w pięknym kościelekościele domowym.

W tej katechezie (odcinku) zapraszam was do refleksji nad ważnym czasem jakim jest bez wątpienia Wielki Piątek
Po Wysłuchaniu mojego filmiku i wykonaniu Krzyżyka zapraszam do wykonania następujących kroków które są
zawarte w opisie filmiku poniżej.
Podaje link do filmiku. Wystarczy na niego kliknąć:
https://youtu.be/Ug1xCCha6wM
Dziękuje Tobie za wysiłek tej katechezy i życzę Tobie błogosławionego przeżywania tego czasu!!!
Do zobaczenia!! Pozdrawiam. Pamiętaj. ZOSTAŃ W DOMU
Marcin Jędorowicz

…………………………………………………………
08.04.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Przyglądamy się namalowanemu pejzażowi i opisujemy go.
•
•
•

Zapoznaj się z terminem "pejzaż" i " krajobraz" – podręcznik, s. 256
przyjrzyj się namalowanemu pejzażowi i wykonaj polecenie nr1 i 2 – podręcznik s.
257
opisz to miejsce ( pisemnie, w zeszycie) – ćw. 3 podręcznik s. 257

MATEMATYKA
Temat : Kąty
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=VxKcSSon1IM
Zapisz temat w zeszycie i narysuj wszystkie rodzaje kątów jak na filmie i podpisz je.
Ćw.1, 2 s 16

W-F

06.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej z piłką”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Rozgrzewka
https://youtu.be/PAUmNKJNPsA
2) Weź piłkę (jeżeli nie masz piłki to poduszkę lub pluszaka) i kliknij na poniższy link
☻ spróbuj wykonać każde ćwiczenie po 10 razy
☻ odpocznij ok. 30 sekund po każdym ćwiczeniu
☻ pamiętaj o prawidłowym oddychaniu podczas ćwiczeń
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
07.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Piramida żywienia”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Zobacz poniższy film i postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji
https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4
2) Ćwicz jak poniżej
☻ Rozgrzewka
https://youtu.be/PAUmNKJNPsA
☻ Ćwiczenia + gry i zabawy
https://youtu.be/UX6MlFne7OE
lub ćwiczenia z piłką
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
☻ Ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu%C4%87wiczenia
08.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Świąteczne porządki. Ćwiczenia ruchowe”
UWAGA!!!

Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) W ramach zajęć ruchowych posprzątaj swój pokój:
- zrobić porządek (szafa, szuflady, półki, biurko),
- poukładać książki i zabawki,
- pościelić łóżko,
- zetrzeć kurz z mebli,
- odkurzyć podłogę,
- pomóc w innych pracach domowych,
- itp.
2) Jeżeli masz jeszcze siły to ćwicz jak poniżej

☺

☻ Rozgrzewka
https://youtu.be/PAUmNKJNPsA
☻ Ćwiczenia + gry i zabawy
https://youtu.be/UX6MlFne7OE
lub ćwiczenia z piłką
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
☻ Ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu%C4%87wiczenia
WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!!!

☺
………………………………………………………..
(30.03 – 03.04)
30.03.2020

JĘZYK POLSKI
Temat : Uczymy się udzielać informacji w razie zagrożenia.
- Przyjrzyj się uważnie rysunkowi ( podręcznik s. 245) i ustal ( w parze), jakich sytuacji na
podwórkach należy unikać i co robić , by wszyscy uczestnicy czuli się bezpiecznie .
-Wykonaj wg polecenia ćw. 2 a i b, 3 oraz ćw. 4 ( podręcznik s.245).

MATEMATYKA
Temat: Wzajemne położenie prostych
Obejrzyj filmik
www.youtube.com/watch?v=ay4jKOsMpvc
Zapisz w zeszycie temat i narysuj proste prostopadłe i proste równoległe, podpisz je tak jak na filmiku
Wykonaj ćw. 1 s.7

JĘZYK NIEMIECKI
…………………………………………………………..

31.03.2020

MATEMATYKA
Temat: Wzajemne położenie prostych
Jeśli potrzebujesz obejrzyj jeszcze raz filmik z poprzedniego dnia i wykonaj ćw 2,3 4 s.8
Na stronie eduelo.pl rozwiąż quiz www.eduelo.pl/quiz/430/czesc/1/

HISTORIA
Zapisz temat zeszycie
Powstańcy styczniowi i państwo podziemne

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 126-129. Wyjaśnij w zeszycie terminy:
4. Konspiracja
5. Wojna partyzancka
6. Manifestacja (demonstracja)
Korzystając z podręcznika uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 57
Istnieje także możliwość rozwiązywania quizów historycznych na stronie
https://www.eduelo.pl/

KATECHEZA
Przesyłam wam odc. 5 zdalnej Autokatechezy dotyczący tematu
pt: Pojmanie i Wyrok Jezusa 31.03.20 (Wtorek)
W pierwszej kolejności chciałbym się wam podziękować za realizację zadań z 4 poprzednich zdalnych lekcji i
przesłanie mi ich what upem.
Proszę o nadesłanie odrobionych zadań z odcinka 1 i 2 3 i 4 przez tych, którzy jeszcze tego nie uczynili - a
niestety takie osoby są- abym mógł je ocenić. W przeciwnym razie będę zmuszony wam wpisać brak zadania,
który oczywiście będzie można sobie nadrobić. Jednak po co robić sobie kolejne zaległości.
Zaczynamy 5 odcinek.
Krok I
Ponownie zapraszam ciebie do modlitwy „Ojcze Nasz” w intencji oddalenia Pandemii: Odmów ją wraz ze mną
modlitwę:
Jest nam bardzo potrzebna.
Krok II
Otwórz swój zeszyt zapiszmy temat:
„Pojmanie i Wyrok Jezusa”
Krok III
No właśnie! Dzisiaj spróbujemy się przenieść do wieczoru z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek i przygotować
się w ten sposób do Wielkiego Tygodnia. Tegoroczny Wielki tydzień będzie trudny dla każdego z nas bo spędzimy
go w domach.
Krok IV
Zapraszam ciebie, do krótkiego filmiku z fragmentem Ewangelii w wersji filmowej:

https://www.youtube.com/watch?v=GDuS3kaExzc

Krok V
Uważnie przeczytaj tekst z katechizmu strona 149-151.
Krok VI
Odpowiedz w zeszycie na dwa ważne pytania:

1.

Jak znosisz czas pobytu w domu?

2. "Powiedz, jak Ty przeżywasz Mszę świętą, szczególnie teraz, gdy nie możesz w
dobie pandemii przeżywać jej bezpośrednio w Kościele? Napisz jak to czujesz?
Odpowiedzi zapisz w zeszycie i zaraz po tym wyślij mi zdjęcie twojego zadania (twoich odpowiedzi) na
maila: lazarro@o2.pl lub przy pomocy what upa lub mms na nr tel 695 371 855. Nie zapomnij o swoim
imieniu i nazwisku.
Krok VII Dziękuję Ci za ten wysiłek. Podziękuj dziś w modlitwie wieczornej modlitwie za dar zdrowia?
Dziękuję Bardzo!!!!
Marcin Jędorowicz

……………………………………………………….
01.04.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Wystarczy odrobina wyobraźni, by...

•
•
•
•

Przeczytaj uważnie fragment powieści pt. Na podwórku- podręcznik, s.249
Odpowiedz pisemnie , całymi zdaniami na pytania ćw. 1, s.251
uporządkuj rysunki zgodnie z przebiegiem zdarzeń – ćw. 2A, s.252
wykonaj ćw.3, s. 252 w zeszycie.

MATEMATYKA
Temat: Odcinki prostopadłe i odcinki równoległe
Dla przypomnienie możesz jeszcze raz obejrzeć filmik z 30 marca
Podręcznik s.119
Ćw.1 s.11 i ćw. 4 s.12

W-F
Wszystkie podane niżej ćwiczenia możesz wykonywać przez cały tydzień
WYCHOWANIE FIZYCZNE

„Wiosenne porządki. Ćwiczenia ruchowe”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) W ramach zajęć ruchowych posprzątaj swój pokój:
- zrobić porządek (szafa, szuflady, półki, biurko),
- poukładać książki i zabawki,
- pościelić łóżko,
- zetrzeć kurz z mebli,
- odkurzyć podłogę,
- pomóc w innych pracach domowych,
- itp.
2) Jeżeli masz jeszcze siły to ćwicz jak poniżej

☺

☻Rozgrzewka
https://youtu.be/PAUmNKJNPsA
☻Ćwiczenia + gry i zabawy
https://youtu.be/UX6MlFne7OE
☻Ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu%C4%87wiczenia

WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Poznajemy ideę starożytnego i nowożytnego olimpizmu”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Kliknij na poniższy link i dowiedz się, co to jest olimpizm?
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olimpizm
2) Kliknij na poniższy link i dowiedz się, co to są igrzyska olimpijskie?
(starożytne i nowożytne)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_olimpijskie
3) Ćwicz jak poniżej
☻ Rozgrzewka
https://youtu.be/PAUmNKJNPsA
☻ Ćwiczenia + gry i zabawy
https://youtu.be/UX6MlFne7OE

☻ Ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu%C4%87wiczenia

„Wybieramy zabawy i gry rekreacyjne pochodzące z innych krajów europejskich”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Kliknij na poniższy link, zobacz zabawy i gry z innych krajów europejskich
http://www.recallgames.com/
2) Kliknij na poniższy link a następnie kliknij Video!!!
(przykład zabawy z Hiszpanii)
http://www.recallgames.com/games/119
3) Kliknij na poniższy link, wybierz dowolną zabawę lub grę i jeżeli masz możliwość to
spróbuj w nią zagrać
http://www.recallgames.com/

WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Mierzymy tętno przed i po wysiłku”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Tętno spoczynkowe (HRsp)
☻jest najniższym tętnem, jakie osiągamy w ciągu dnia, które występuje w momencie, gdy
pozostajemy w spoczynku, leżąc lub siedząc i jest niższe o około 20 uderzeń od tętna
dziennego. Im organizm bardziej wytrenowany wysokość tętna spoczynkowego powinna
być niższa i wahać się w zakresie od 40 do 60 uderzeń na minutę, a nawet spaść poniżej 30
uderzeń. Najlepiej jest je mierzyć z rana od razu po przebudzeniu
☻Kliknij na poniższy link i dowiedz się jak wyliczyć swoje tętno spoczynkowe
https://www.youtube.com/watch?v=Y8cd9ShYK5k
2) Tętno przed wysiłkiem fizycznym
☻zanim rozpoczniesz wysiłek fizyczny wylicz swoje tętno
3) Wysiłek fizyczny
☻wykonaj dowolne ćwiczenie przez ok. 5 minut, aby zmęczyć organizm
- np. bieg w miejscu (kliknij w link poniżej)
https://www.youtube.com/watch?v=Bvrl032PLng
- np. test harwardzki (kliknij w link poniżej)
https://www.youtube.com/watch?v=tPU0CJdG64I
4) Tętno po wysiłku fizycznym

☻ bezpośrednio po skończonym wysiłku fizycznym wylicz swoje tętno i porównaj je
z tętnem przed wysiłkiem fizycznym
5) Tętno maksymalne (HRmax)
☻oznacza najwyższą częstotliwość, z jaką bije serce w ciągu minuty i dochodzi nawet do
200 uderzeń na minutę (200 ud/min)
☻oblicz swoje HR max za pomocą wzoru 220 – wiek = HRmax
Niestety wzór ten obarczony jest dużą granicą błędu.
Porównaj swoje HRmax z tętnem po wysiłku fizycznym

…………………………………………………………
02.04.2020

JĘZYK ANGIELSKI
1. Temat: Przymiotniki opisujące wygląd i charakter. Przeciwieństwa.
Zadania do wykonania:
Podręcznik str 44. Ćw. 1 i 2.

MATEMATYKA
Temat: Mierzenie długości
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=aAt6PjEWE_Y
Zapisz temat w zeszycie i przepisz z podręcznika s. 121 równości z chmurki
Narysuj odcinki z zadania 1 s.122 (podręcznik)
Ćw. 1,2,3 s.13

INFORMATYKA
Otwórz program Word. Przepisz niżej podany wiersz, zastosuj wszystkie ozdobniki, rozmiar i
kolor czcionki.

Tęcza - (rozmiar czcionki 22)
A kto ciebie, śliczna tęczo,
Siedmiobarwny pasie,
Wymalował na tej chmurce
Jakby na atłasie?

rozmiar czcionki 10

Słoneczko mnie malowało
Po deszczu, po burzy;
Pożyczyło sobie farby
Od tej polnej róży.
Pożyczyło sobie farby
Od kwiatów z ogrodu;
Malowało tęczę na znak,
Że będzie pogoda!

rozmiar czcionki 16

rozmiar czcionki 12

Zapisz plik pod nazwą Tęcza
Jeżeli masz taką możliwość wyślij plik na adres agnieszka836@vp.pl (w temacie proszę
wpisać: nazwisko, imię, klasę)

………………………………………………………..

03.04.2020

JĘZYK POLSKI
Temat: Tworzymy nowe znaczenia. Przenośnia.

•
•
•

Zapoznaj się ze znaczeniem słowa przenośnia (podręcznik s.254, zeszyt ćwiczeń nr2,
s. 13)
przeczytaj wiersz pt. Wiosenne porządki ( zeszyt ćwiczeń nr 2, s. 12)
wykonaj ćwiczenia nr 1, 3,4

JĘZYK ANGIELSKI
2.

Temat: Czasownik “ to be”
Zadania do wykonania:
1. Naucz się odmiany czasownika

2.

Uzupełnij:

MUZYKA
Temat: Rytm i melodia.
Przypomnicie sobie czasy kiedy byliście duuuużo młodsi …….. ale zapewniam, że filmik jest
jednym z najlepszych –objaśnia co to jest rytm i przypomina jakie wartości rytmiczne już
znacie.
Otwórzcie i posłuchajcie: https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0

.

do 6,15

•
•

Zad.1 Wypiszcie je w zeszycie- zapiszcie nutę i nazwę (w sumie 5 nut)
Zad.2 Przepiszcie notatkę (poniżej) do zeszytu

Rytm -to szereg dźwięków długich i krótkich, słabych i mocnych ułożonych w określone
schematy, najczęściej takty.
Melodia- to szereg dźwięków wysokich i niskich oraz długich i krótkich, słabych i mocnych
ułożonych w określone schematy, najczęściej takty.
Zróbcie zdjęcie zad. 1 i 2 oraz notatki i wyślijcie zdjęcie (tel. 606497415)
•

Zadanie dla chętnych, którzy mają ochotę zdobyć 6: Otwórzcie jeden link (sami
wybierzcie który) i posłuchajcie

https://www.youtube.com/watch?v=XU9RuzrK1t4

lub

https://www.youtube.com/watch?v=7mVyG7rjO9Q
nauczcie się śpiewać całą piosenkę i nagrajcie filmik- prześlijcie waszą „produkcję” na whatsaapa.

……………………………………………………..
(25.03 – 27.03)
25.03.2020

MATEMATYKA
Kontakt z nauczycielem matmajola@gmail.com
Pod ten adres można wysyłać rozwiązania i zadawać pytania w razie problemów
25.03.2020
Temat: Proste, półproste, odcinki
Obejrzyj filmik www.youtube.com/watch?v=BaDRIqKRxg8
Przeczytak tekst ze s. 112 i 113 podręcznika
W zeszycie wykonaj rysunek prostej, półprostej, odcinka i łamanej (podpisz nazwy)
W zeszycie ćwiczeń (niebieskie) s. 3 i 4 wykonaj ćwiczenie 1,2,3,4b,c,d,

W- F
Proszę wykonywać ćwiczenia według kolejności podanych niżej linków:

1. https://youtu.be/PAUmNKJNPsA
2. https://youtu.be/UX6MlFne7OE
3. https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wfonline-w-domu-ćwiczenia

JĘZYK POLSKI
Kontakt z nauczycielem polski.samborowice@gmail.com
Pod ten adres będziemy wysyłać zrealizowane w domu ćwiczenia i zadawać pytania w razie
problemów.
Temat : W komiksowym Mirmiłowie.
- Przeczytaj komiks ( podręcznik s. 233- 235)
- napisz w zeszycie notatkę o komiksie

Cechy komiksu

-zwięzłe wypowiedzi bohaterów
-przewaga dialogów
-narracja budowana z wypowiedzi bohaterów
-graficzny zapis dźwięków pozasłownych
-tekst wypowiedz bohaterów umieszczony w chmurkach
-wyrazy dźwiękonaśladowcze – trach! Bum! zamieszczone poza dymkami
-sceny znajdują się w klatkach / kadrach

-Obejrzyj filmik, jak zrobić komiks https://www.youtube.com/watch?v=-VFG-22R-14 a
następnie wykonaj w zeszycie ćw.4 , s.236 ( podręcznik)

…………………………………………………………………………………………………..

26.03.2020

JĘZYK ANGIELSKI
Temat: Powtarzamy słownictwo.
Podręcznik str. 106 ćw. 1 i 2
Rozwiązane zadania proszę przesłać na adres email: ilona-maciejonczyk@o2.pl

MATEMATYKA
26.03.2020
Temat: Proste, półproste, odcinki
Wykonaj w zeszycie zadanie 3 s. 115 z podręcznika
Zeszyt ćwiczeń s. 5 ćw. 6, s.6 ćw. 8
Dla chętnych ćw. 9 i 10

INFORMATYKA
26.03.2020r.
25.03.2020r. Wykonaj taki rysunek w edytorze grafiki Paint

Zapisz plik pod nazwą Domy
Jeżeli masz taką możliwość wyślij plik na adres agnieszka836@vp.pl (w temacie proszę
wpisać: nazwisko, imię, klasę)
.....................................................................................................................................................

27.03.2020

JĘZYK POLSKI
Temat : Opowiadamy o tym, jak Marcin z przyjaciółmi zakładał bazę.
Przeczytaj tekst pt. Podwórko- s. 241 podręcznik
Wykonaj pisemnie ćw.1, s.243
W parze wykonaj zgodnie z poleceniem ( ustnie) ćw.4, s.244
Na podstawie utworu własnymi zdaniami opowiedz historię Marcina i jego przyjaciół.

JĘZYK ANGIELSKI
1. Temat: Wygląd zewnętrzny i charakter..
Opisz swój wygląd i charakter na podstawie ćwiczenia 7 z zeszytu ćwiczeń str 25.
Opis prześlij na adres e mail :ilona-maciejonczyk@o2.pl
lub prześlij zdjęcie przez whatsapp.

MUZYKA
Kochani uczniowie witajcie po przerwie
•

Ostatnio poznaliście dużo mądrych muzycznych określeń, teraz czas na
podsumowanie. Otwórzcie proszę ten link
https://www.youtube.com/watch?v=W5dgRHiXoFI&list=RDW5dgRHiXoFI&start_radio=1

i posłuchajcie od 5,30 do 12,50.
Znajdźcie odpowiedzi na dwa pytania i zapiszcie je w zeszycie:
1. Jakie głosy znajdują sie w chórze?
2. Jakie grupy instrumentów wchodzą w skład orkiestry?
Posłuchajcie też jak brzmią i zobaczcie jak wyglądają niektóre instrumenty.

•

A teraz zapraszam na dziwny....... mini koncert. Otwórzcie link posłuchajcie i
POPATRZCIE, wybierzcie jeden instrument i opiszcie go lub narysujcie w zeszycie.
https://www.youtube.com/watch?v=Ses9MctnMrA

Odpowiedzi na pyt. 1 i 2 oraz krótki opis instrumentu lub rysunek prześlijcie mi
proszę zdjęciem. Podaję nr tel. 606497415

Powodzenia

