
Zalecenia dla uczniów klasy IVa 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

15.04.2020 

GODZINA WYCHOWAWCZA 

Temat: Jak skutecznie uczyć się w domu- podsumowanie.  

W ramach dzisiejszej lekcji wychowawczej zapoznajcie się z informacjami w poniższym linku  

https://szkola-podstawowa.edu.pl/nauka-zdalna-ulotka/  

Informacje te  opracowała pani Elżbieta Wika, pedagog ☺ 

 

 

WDŻ 

 

Temat: Jaka /jaki jestem? 

 

* Obejrzyj filmy edukacyjne: 

Jaki jestem oto jest pytanie : https://www.youtube.com/watch?v=4gp_EQ7F_bo 

Kilka słów o poczuciu własnej wartości :https://www.youtube.com/watch?v=GutSBEon4gE 

 

* Przeanalizuj poniższe przymiotniki: 

przedsiębiorczy -ktoś,kto podejmuje nowe, śmiałe działania i dąży do ich realizacji 

elastyczny- ktoś, kto łatwo przystosowuje się do nowej sytuacji 

pełen ekspresji – pełen życia, żywa gestykulacja rąk, twarzy 

analityk – ktoś kto nieustannie poddaje analizie ludzi. miejsca, rzeczy 

konsekwentny – nie rezygnuje z niczego 

wesoły – pełen radości i dobrego humoru 

przekonujący – ktoś, kto przekonuje przez logikę i fakty, a nie urok osobisty 

spokojny – ktoś, kto wydaje się opanowany, nieporuszony i unika wszelkich konfliktów 

ugodowy – ktoś, kto łatwo akceptuje punkt widzenia lub życzenia innych 

poświęcający się -ktoś, kto nieustannie poświęca własne dobro w imię czegoś lub dla dobra 

innych 

towarzyski – odnosi się to do kogoś, kto spotkania towarzyskie uważa za przyjemność i 

zabawę. 

o silnej woli - ktoś, kto jest zdecydowany iść własną drogą 

rozważny – bierze pod uwagą potrzeby i odczucia innych 

opanowany - ktoś, kto odczuwa emocje, ale ich nie okazuje 

https://szkola-podstawowa.edu.pl/nauka-zdalna-ulotka/
https://www.youtube.com/watch?v=4gp_EQ7F_bo
https://www.youtube.com/watch?v=GutSBEon4gE


rywalizujący -ktoś, kto zamienia każdą sytuację, zdarzenie lub grę w arenę 

współzawodnictwa. Taka osoba zawsze gra by wygrać 

wzbudzający zaufanie -ktoś, kto dzięki urokowi osobistemu przekona cię do wszystkiego 

krzepiący - ktoś, kto podnosi na duchu 

pełen szacunku - ktoś, kto okazuje innym szacunek 

powściągliwy – oszczędny w okazywaniu emocji i entuzjazmu 

zaradny - ktoś, kto potrafi działać szybko i skutecznie 

zadowolony-osoba, która łatwo akceptuje każdą sytuację lub warunki 

polega na sobie -niezależna polegająca na własnych umiejętnościach 

pełen werwy – osoba pełna życia i energii 

cierpliwy – opanowany i tolerancyjny 

niezawodny- pewny i odpowiedzialny, zawsze wywiązuje się ze swoich obietnic 

stanowczy- ktoś, kto jest pewny siebie,nie waha się inie zmienia łatwo swojego zdania 

spontaniczny-ktoś, kogo życie toczy się żywiołowo,jego decyzje podejmowane są wpływem 

chwili. Taka osoba odbiera plany jako ograniczenie. 

zorganizowany- osoba, która ma zaplanowane swoje działania. 

skromny – osoba cicha, nie eksponująca publicznie swojej osoby 

pedantyczny – osoba, która postępuje bardzo metodycznie i systematycznie. Porządek staje 

sie jej obsesją 

szczery – osoba, która mówi o wszystkim otwarcie 

przyjacielski – odnosi się przyjacielsko do swoich znajomych 

wierny – niezmienny, lojalny, oddany, można na nim polegać 

autorytatywny – osobowość władcza, trudno mu się przeciwstawić bez narażenia się na 

ryzyko 

śmiały – podejmuje ryzyko, nieustraszony 

czarujący – osoba o ujmującym charakterze. Przebywanie w jej towarzystwie sprawia wiele 

radości 

dyplomatyczny - w kontaktach z ludźmi pełen taktu i wrażliwości 

pogodny – zawsze radosny i w dobrym humorze 

zgodny - osoba unikająca konfliktów, łatwo godząca się na kompromis 

kulturalny – osoba, która dba o rozwój intelektualny, czyta książki, słucha muzyki 

pewny siebie- osoba przekonana o sowich zdolnościach, przeświadczona o sukcesie 

idealista – ktoś kto zmierza do osiągnięcia ideału 

niezależny – osoba, która jest niezależna 

inspirujący – ktoś, kto potrafi zachęcić do współpracy, angażowania się i współdziałania 

wylewny – ktoś, kto otwarcie wyraża swoje uczucia, taka osoba może bardzo łatwo urazić 

kogoś w trakcie rozmowy 

zdecydowany – potrafi szybko podejmować ważne decyzje 

 

* Z powyższych cech stwórz własną wizytówkę: Jaki jestem? 

 



Jesteś jedyny i niepowtarzalny:) 

 

MUZYKA 

Temat: Dzień Ziemi. (str. 102- 103) 

Przeczytaj tekst na stronie 103. 

Wykonaj jedno z poniższych zadań. 

Zadanie na ocenę: (do wyboru - jedno) 

 Wykonaj ekologiczny instrument  muzyczny  - zdjęcie instrumentu prześlij na maila 

 Zaśpiewaj piosenkę Ekorock – (nagraj filmik jak ją śpiewasz i wyślij nagranie na maila) 

Na zadanie czekam do dnia 23.04.2020. ;) 

 

PLASTYKA 

Kontynuujemy temat. Kończymy prace. (nic nowego) 

Temat: Techniki mieszane – farby wodne i pastele.  

 Przeczytaj informacje na stronie 52 

 Zadanie plastyczne: (do wyboru) 

1. Temat: Postać z baśni. Najpierw pokryj kartkę farbami plakatowymi. Na 

wyschniętej powierzchni przedstaw bohatera/wybraną scenę za pomocą pasteli 

olejnych. 

2. Temat: Kosmos.  Najpierw pokryj kartkę czarną farbą. Na wyschniętej powierzchni  

namaluj pracę za pomocą pasteli olejnych. 

Pracę proszę wykonać na kartce A3 technicznej ( dzieci z opiniami/orzeczeniami mogą 

wykonać pracę w formacie A4) 

Temat przeznaczony jest na dwie lekcje plastyki. (03.04.2020 oraz 17.04.2020) 

Prace należy odesłać do dnia 23.04.2020 

 

  

http://pspnr1.webd.pl/pdf/covid-19/muzyka/Klasa%204_Ekorock_spiew.mp3


LEKCJA WYCHOWAWCZA 

Temat: Jak skutecznie uczyć się w domu ? 

 

      udostępniam zdjęcie z grupy FB Myślografia. 

 

 

W ramach dzisiejszej lekcji wychowawczej zapoznajcie się z informacjami w poniższym linku  

https://szkola-podstawowa.edu.pl/nauka-zdalna-ulotka/  

Informacje te  opracowała pani Elżbieta Wika, pedagog  

 

 

https://szkola-podstawowa.edu.pl/nauka-zdalna-ulotka/

