
Zalecenia dla uczniów klasy IVa 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

7.04.2020 

HISTORIA 

Temat: Zośka, Alek i Rudy- bohaterscy harcerze 

1 września 1939 roku wybucha II wojna światowa. Polska znalazła się pod okupacją 
niemiecką, następnie rosyjską. Ludność polską poddawano represjom. Powstawały tajne 
organizacje. Wśród nich- Armia Krajowa i konspiracyjne harcerstwo - Szare Szeregi, których 
członkami zostali Zośka, Alek i Rudy. 

 zwróć uwagę na następujące zagadnienia: 
o jak okupanci postępowali wobec Polaków 
o czym były Szare Szeregi 
o kim byli Zośka, Alek I Rudy 
o kiedy wybuchło powstanie warszawskie 

 uzupełnij zeszyt ćwiczeń (sprawdzę po powrocie do szkoły) 

 wyjaśnij pisemnie: Dlaczego Alek, Rudy i Zośka mogą być wzorem dla młodzieży (masz 
czas do 8.04.2020) 

 sprawdź swoją wiedzę rozwiązując 
quiz: https://quizizz.com/join/quiz/5e833cd8d3d7e7001b4ebbf0/start?referrer=57b
16bd01dd1c2bc7506ef06 

 posłuchaj pieśni harcerskiej- Rudy, Alku, 
Zośko : https://www.youtube.com/watch?v=Ptp6blw-
S9k&fbclid=IwAR3THETpegHgkErerCnjH3LnIBVHGzlUBECOiAbnafukG0CjN4a-f5fa9BQ 

 

 

Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com:  

 tytuł wiadomości: 4a historia  

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 
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TECHNIKA 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Rowerzysta na drodze”. 

Powtórz tematy znajdujące się w podręczniku na stronie 27-62. 

W zeszycie pod tematem, dla utrwalenia wiadomości rozwiąż krzyżówkę lub napisz pytania 

i odpowiedzi: 

 

Poziomo: 

2. Służy przede wszystkim do jazdy po mieście. 

3. Co oznacza kolor czerwony w sygnalizacji świetlnej. 

5. Wytwarza prąd elektryczny w rowerze. 

6. Skrzyżowanie o ruchu okrężnym. 

7. Przejeżdżanie obok innego rowerzysty jadącego w przeciwnym kierunku. 

8. Część drogi przeznaczona do ruchu pieszych. 

9. Mocuje się w nim przednie koło. 

10. Przejeżdżanie obok innego rowerzysty jadącego w tym samym kierunku. 

12. Służy do zmniejszania prędkości lub zatrzymywania pojazdu. 

13. Stoją przy drodze na jednej nodze. 

 



Pionowo: 

1. Osoba kierująca ruchem na skrzyżowaniu. 

3. Przecięcie dwóch dróg. 

4. Służy do zmiany biegu w rowerze. 

11. Inaczej 'test' np. na kartę rowerową. 

 

Rozwiązaną krzyżówkę lub odpowiedzi prześlij na maila. 

 

Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 4a technika 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

RELIGIA 

Zapis w zeszycie 

TEMAT: Wielki Tydzień. 

NOTATKA: 

Wielki Tydzień - uroczysty czas upamiętniający ostatnie dni Chrystusa, przygotowujący do 

największego święta chrześcijan, Zmartwychwstania Pańskiego. Szczególnym czasem 

w Wielkim Tygodniu jest Triduum Paschalne. 

 Nie odsyłasz żadnych zadań! 

Dla lepszego zobrazowania , zrozumienia  i przeżycia tego czasu  zapraszam do obejrzenia 

krótkich filmików 

5 minutowa lekcja religii - Niedziela Palmowa 

https://www.youtube.com/watch?v=9_cm07Tm8TA 

5 minutowa lekcja religii - Wielki Czwartek 

https://www.youtube.com/watch?v=omVFO-pCSUE 

 5 minutowa lekcja religii - Wielki Piątek 

https://www.youtube.com/watch?v=fbvyg667BtI 

5 minutowa lekcja religii - Wigilia Paschalna 

https://www.youtube.com/watch?v=15klC7e8yuc   

 

ŻYCZĘ WAM  I WASZYM NAJBLIŻSZYM 

 ZDROWYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT 
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