
Zalecenia dla uczniów klasy IVa 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

21.04.2020 

HISTORIA 

Temat: Pilecki i Inka- żołnierze niezłomni 

W ostatnim tygodniu lutego, przed Narodowym Świętem Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”, 
przypadającym na dzień 1 marca, przeprowadziłam z Wami lekcję przed tematyczną 
wystawą. Opowiadałam Wam wówczas o tragicznej historii Polski w czasie i po zakończeniu II 
wojny światowej. Poznaliście losy bohaterów, którzy służąc ojczyźnie nie wahali się oddać za 
nią życie. Dzisiaj wracamy do znanym Wam już postaci - Witolda Pileckiego i Danusi 
Siedzikównej. 

Witold Pilecki był żołnierzem zawodowym w przedwojennej armii. By dostać się do obozu 
koncentracyjnego Auschwitz i tam prowadzić działalność konspiracyjną, pozwolił się 
aresztować .Po trzech latach uciekł stamtąd i przekazał wiadomości dotyczące owego 
tragicznego miejsca.W 1947 roku został aresztowany przez władze komunistyczne, 
postawiony przed sądem, rozstrzelany i pochowany w bezimiennej mogile. 

Inka to sanitariuszka w oddziale partyzanckim . Podobnie, jak Pilecki została aresztowana 
przez komunistów i rozstrzelana. 

* zwróć uwagę na następujące zagadnienia: 

- jakie były losy Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny 

- dlaczego część Polaków kontynuowała walkę po zakończeniu II wojny światowej 

* przeanalizuj tekst źródłowy: Dlaczego walczymy? 

* odpowiedz na pytania umieszczone pod nim (ustnie) 

* uzupełnij zeszyt ćwiczeń (sprawdzę po powrocie do szkoły) 

* pisemnie odpowiedz na pytanie:Dlaczego po II wojnie światowej część polskich żołnierzy 
nadal prowadziła walkę? (Na odesłanie zadania masz czas do 24.04) 

* sprawdź swoją wiedzę rozwiązując play quiz i fiszki: 

https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX18ur7fnW2qtxa9S7taz4GP%252BEmgFvY7hHvw3f
eIx2P0k7kOzVDAlNlWR 

https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX18ur7fnW2qtxa9S7taz4GP%252BEmgFvY7hHvw3feIx2P0k7kOzVDAlNlWR
https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX18ur7fnW2qtxa9S7taz4GP%252BEmgFvY7hHvw3feIx2P0k7kOzVDAlNlWR


 
TECHNIKA 

Temat: Jak dbać o Ziemię? 

Zapoznaj się z tematem znajdującym się w podręczniku na stronie 64-67. 

Notatka do zeszytu: 

1. Różne sposoby gospodarowania odpadami (uzupełnij) 

 

2. Przyporządkuj podane wyrazy do odpowiednich wyjaśnień. 

odpady organiczne, plastikowe butelki, puszki, recykling, surowce wtórne 

1) Odpady wykorzystywane do wyrobu nowych produktów: …………………………………………. 

2) Odpady, z których otrzymuje się nawozy: ………………………………………………………………….. 

3) Z tych opakowań po napojach odzyskukje się aluminium: …………………………………………. 

4) Należy je wrzucać do kontenerów na tworzywa sztuczne: …………………………………………. 

5) Przetwarzanie odpadów i ich ponowne wykorzystywanie: ………………………………………… 

 

 

 

 



3. Do którego pojemnika wrzucisz poszczególne odpady? (pomoc podręcznik str. 66) 

 
puszka po napuju, stara żarówka, plastikowa torba, gazeta, plastikowa butelka po 

szamponie, zeszyt, słoik, szklana buteleczka po syropie,  papierowa torebka 
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Notatkę prześlij w formie zdjęcia 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, Jak dbać o Ziemię? 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:szkola1rudnik@gmail.com


RELIGIA 

 

Temat :Święta Faustyna i Boże Miłosierdzie./zapis w zeszycie/ 

 

Zapraszam Cię do obejrzenia prezentacji pod linkiem: 

>> KATECHEZA 7 – św. Faustyna i Boże Miłosierdzie << 
 
Po oglądnięciu udziel krótkiej  pisemnej informacji w zeszycie na następujące pytania: 

1.Co zrobił ojciec, a co samarytanin? 

2.Dlaczego Jezus nazywa ich miłosiernymi? 

3.Kto jest Apostołką Miłosierdzia Bożego? 

4.Kiedy obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego? 

5.Gdzie s.Faustyna spisała słowa Jezusa? 

6.Jakiej modlitwy nauczył nas Jezus przez s.Faustynę? 

7.Gdzie znajduje się Sanktuarium Miłosierdzia Bożego? 

8.Jaki napis widnieje na obrazie Miłosierdzia Bożego! 

 

Po wykonaniu zadania odeślij go do mnie DO 27 KWIETNIA!: 

bernardaprzybysz13@gmail.com 
 
 
Zadanie specjalne! 

Zapraszam Cię do odmówienia w tym tygodniu modlitwy „KORONKA DO Miłosierdzia 

Bożego”. 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e99e1f0794b240e24c6af2b?fbclid=IwAR0PJPzodH4dzHJFpcDtNR_be9wPhYuUy99SmvwVR1AKXfFT14jaxMykVqQ
mailto:bernardaprzybysz13@gmail.com

