
Zalecenia dla uczniów klasy IVa 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

28.04.2020 

HISTORIA 

Temat: Jan Paweł II- papież pielgrzym 

Karol Wojtyła został wybrany na papieża 16 października 1978 roku. Był to pierwszy papież 
nie Włoch od ponad 450 lat i pochodził z komunistycznego kraju. Władał wieloma językami 
.W czasie swego pontyfikatu odbył 104 pielgrzymki do ponad 120 krajów . 8 razy odwiedzał 
Polskę. 

* zwróć uwagę na następujące zagadnienia: 

- jakie były zainteresowania młodego Karola Wojtyły 

- dlaczego Jan Paweł II przeszedł do historii jako papież pielgrzym 

- jak przebiegał pontyfikat Jana Pawła II 

* przeanalizuj infografikę Papież pielgrzym 

* ustnie odpowiedz na pytania umieszczone pod nią 

* uzupełnij zeszyt ćwiczeń (sprawdzę po powrocie do szkoły) 

* pisemnie odpowiedz na pytanie: Dlaczego Jana Pawła II nazywamy papieżem 
pielgrzymem? 

(Na odesłanie zadania masz czas do 5.05.2020) 

* obejrzyj film edukacyjny: Święty Jan Paweł II, życie Świętego 
Papieża https://www.youtube.com/watch?v=GhLVufOoI4o 

* wysłuchaj: Pieśni dla Jana Pawła II w podziękowaniu za 
pontyfikat: https://www.youtube.com/watch?v=JBXJhm4eQ-s 

* dla zainteresowanych (dłuższy film animowany): Jan Paweł II historia papieża 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GhLVufOoI4o
https://www.youtube.com/watch?v=JBXJhm4eQ-s
https://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE


RELIGIA 

Katecheza: Uczynki miłosierdzia w codziennym życiu. 

 https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-uczynki-milosierdzia-w-codziennym-

zyciu-cz-i-klasy-0-

iv/?fbclid=IwAR3eh5YLOOmjSXFV9qENixk7i15cLRdUvmiwZ0d7fTyy0i27bk3PDnUi6rc 

 https://view.genial.ly/5ea046cbcdb1990d95302ca6?fbclid=IwAR1IDZRm0IEDSY1PuZ_

Tr32sgdoWsLlfgtxTygOmrdOAU71HQd6TbSxOO3M 

 

TECHNIKA 

Temat: W podróży. 

Notatka do zeszytu: 

1. Rodzaje środków komunikacji publicznej: 

a) tramwaj, 

b) trolejbus, 

c) autobus, 

d) pociąg, 

e) metro. 

2. Rozkład jazdy: skłąda się z tabeli przyjazdów (przybycia środka transportu) i odjazdów 

(wyszczególnione kolejne przystanki  lub stacje oraz godziny w jakich zatrzymują się 

autobusy czy pociągi). 

3. Zasady bezpieczeństwa: 

a) Czekając na przystanku, stój jak najdalej od krawężnika, aby nie zostać 

potrąconym, 

b) Przez jezdnię przechodź dopiero po odjeździe autobusu, mikrobusu, 

trolejbusu lub tramwaju 

c) Nie przechodź przed pojazdem. Poczekaj, aż odjedzie i będziesz miał dobrą 

widoczność.  

d) Nie przechodź za pojazdem. Masz wówczas ograniczone pole widzenia 

i nie wiesz, czy inny pojazd nie nadjeżdża. 

4. Zasady dobrego wychowania: 

a) Poczekaj, aż pasażerowie wysiądą z pojazdu i zrobią miejsce dla wsiadających. 

b) Nie potrącaj innych pasażerów. Przepuść osoby starsze i osoby z wózkiem. 

c) Nie wskakuj do pojazdu ani z niego nie wyskakuj, zwłaszcza gdy jest on w 

ruchu. Ryzykujesz wówczas swoje życie. 

d) Nie wsiadaj do przepełnionego pojazdu. Jazda nim jest niebezpieczna. 
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e) Jeśli jest wolne miejsce siedzące, to zajmij je. Gdy nie ma wolnych miejsc 

siedzących i stoisz, trzymaj się specjalnych uchwytów. Nigdy nie stój w pobliżu 

drzwi. 

f) Gdy siedzisz, ustąp miejsca starszej osobie, osobie z małym dzieckiem lub 

kobiecie ciężarnej. 

g) Jeśli masz plecak, zdejmij go, aby nie przeszkadzać innym pasażerom. 

Nie wnoś do pojazdu lodów, kubków z piciem, aby nie pobrudzić siebie i 

innych osób. 

h) W czasie jazdy nie rozmawiaj głośno, nie słuchaj głośno muzyki, nie biegaj. 

Wszyscy chcą bezpiecznie i przyjemnie dojechać do celu. 

i) Nigdy nie wyrzucaj przez okno pojazdu śmieci ani rzadnych przedmiotów, 

ponieważ możesz spowodować wypadek. 

 

Nic nie przesyłacie na maila. Po powrocie do szkoły sprawdzę notatkę. 

 


