
NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ W PSP ŻUKÓW 

 
NAUCZYCIEL: Małgorzata Stadnik   

RZEDMIOT: język polski 

KLASA : IV 

OKRES TYGODNIA  OD  11-15 maja 2020 
 

Dzień 

tygodnia 

 

Zakres treści nauczania 

Źródła i materiały 

niezbędne do 

realizacji zajęć 

 

11.05.2020 r. 

poniedziałek 

Temat: Ćwiczymy pisanie zaproszeń. 

Obejrzyj filmik przypominający zasady pisania zaproszeń. 

https://biteable.com/watch/jak-napisa-zaproszenie-

2541024?fbclid=IwAR2Uaw6sGWHZPtI6ShBRV_A7dJrQUP

mGnHGxbau_qtAQjEGVZ1oBDmTe8mw 

W zeszycie napisz zaproszenie dla mamy na przedstawienie z 

okazji Dnia Matki, które przygotowała Twoja klasa. (Pamiętaj 

aby podać tytuł przedstawienia – np. "Czerwony kapturek") 

ZAPROSZENIE WYŚLIJ NA MAIL NAUCZYCIELA 

Prezentacja 

 

 

12.05.2020 r. 

wtorek 

Temat: Świat baśni. 

Otwórz podręcznik na str. 212-213. 

Przeczytaj informacje o twórcach baśni. W zeszycie wypisz ich 

nazwiska i tytuły baśni (pamiętaj o cudzysłowie). 

Już wiesz, że w baśniach często pojawiają się magiczne 

przedmioty. Wypisz w zeszycei znane Ci magiczne przedmioty 

z baśni, dopisz tytuł utworów, w którym się pojawiły. 

podręcznik 

 

13.05.2020 

Środa 

 

Temat: Gdy pragnienia się spełniają... "Bajka o rybaku i rybce" 

Aleksandra Puszkina 

Otwórz podręcznik na str. 221-227 Przeczytaj bajkę o rybaku i 

złotej rybce. 

Możesz skorzystać z nagrania, ale pamiętaj by słuchając 

śledzić tekst. 

https://www.youtube.com/watch?v=BpkFUHiAZF0 

Podręcznik 

you tube 

 

14.05.2020 

Czwartek 

Kontynuacja tematu. 

Napisz plan wydarzeń z "Bajki o rybaku i rybce" (możesz 

wysłuchać fragmentu, zatrzymać, zapisać punkt itd.) 

PLAN PRZEŚLIJ NAUCZYCIELOWI NA MAIL 

podręcznik 

 

15.05.2020 

Piątek 

 

Temat: Próba królewskiej córki. 

Wejdź na stronę z linku, obejrzyj film, w którym  prof. Jan 

Miodek (wybitny polski językoznawca) tłumaczy dlaczego w 

języku polskim są litery u i ó. 

https://epodreczniki.pl/a/proba-krolewskiej-

corki/D1EMFJwW0 

Następnie wykonaj zadania od 2 do 5 oraz zad. 8. Chętni mogą 

wykonać pozostałe ćwiczenia. Sprawdź automatycznie. (Nie 

musisz do mnie odsyłać) 

E-podręczniki 

zdalne.gov.pl 

Sposób monitorowania postępów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności, sposób oceniania 

Uczniowie wykonują zadania w zeszycie przedmiotowym. Zdjęcia zeszytów z notatką odsyłają 

nauczycielowi. (ocena) 

Sposób informowania uczniów/ rodziców o postępach i ocenach 

https://biteable.com/watch/jak-napisa-zaproszenie-2541024?fbclid=IwAR2Uaw6sGWHZPtI6ShBRV_A7dJrQUPmGnHGxbau_qtAQjEGVZ1oBDmTe8mw
https://biteable.com/watch/jak-napisa-zaproszenie-2541024?fbclid=IwAR2Uaw6sGWHZPtI6ShBRV_A7dJrQUPmGnHGxbau_qtAQjEGVZ1oBDmTe8mw
https://biteable.com/watch/jak-napisa-zaproszenie-2541024?fbclid=IwAR2Uaw6sGWHZPtI6ShBRV_A7dJrQUPmGnHGxbau_qtAQjEGVZ1oBDmTe8mw
https://www.youtube.com/watch?v=BpkFUHiAZF0
https://epodreczniki.pl/a/proba-krolewskiej-corki/D1EMFJwW0
https://epodreczniki.pl/a/proba-krolewskiej-corki/D1EMFJwW0


Mail, messenger 

Terminy i formy konsultacji dla uczniów i rodziców 

Jestem dostępna na messengerze codziennie od 9:00 – 13:00 

 

 


