
Zalecenia dla uczniów klasy IVb 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

9.06.2020 

TECHNIKA 

Temat: Bezpieczeństwo dzieci nad wodą. 

 

Oglądnij film: https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA&t=16s 

Napisz notatkę. 

Zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą: 

 Pływaj tylko w miejscach do tego przeznaczonych, strzeżonych. Tam czuwa ratownik! 

 Nie wchodź do wody tam, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. 

 Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i 

zaleceń ratownika. 

 Jeśli widzisz czerwoną flagę - oznacza ona zakaz kąpieli. Biała flaga - można śmiało 

pluskać się w wodzie. 

 Zawsze wchodź do wody pod opieką dorosłych. 

 Po długim leżeniu na słońcu wchodź do wody powoli, stopniowo - unikniesz wstrząsu 

termicznego. 

 Nie skacz do wody oraz do zbiorników o niezbadanym dnie - taki skok może 

zakończyć się śmiercią lub kalectwem. 

 Nie pływaj bezpośrednio po posiłku - zimna woda może doprowadzić do bolesnego 

skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. 

 Nie wypływaj za daleko od brzegu. 

Nic nie wysyłasz. 

HISTORIA 

Temat: Czas w historii, czytamy mapę i plan- utrwalamy wiadomości 

1. Historia rozgrywa się w czasie, a zadaniem historyka jest takie zestawienie faktów 
historycznych, aby można było wnioskować o ich przyczynach i skutkach. Naukę, która 
zajmuje się mierzeniem i podziałem czasu w historii nazywamy chronologią historyczną 
(chronologia - gr. chronos - czas, logos - słowo, nauka). 

* prezentacja: https://notatkizlekcji.pl/historia/czas_w_historii.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA&t=16s
https://notatkizlekcji.pl/historia/czas_w_historii.html


* sprawdź 
wiedzę: https://quizizz.com/join/quiz/5b90c01e25d9010019d18a40/start?referrer=57b16bd
01dd1c2bc7506ef06 

2. Obliczanie czasu w historii, czytamy mapę i plan- utrwalenie wiadomości 

Historia jest nauką, dzięki której poznajemy dzieje ludzkości. Opowiadając o wydarzeniach 
podajemy daty, czyli określamy, kiedy dane zdarzenie miało miejsce. Daty wyrażamy za 
pomocą dni, lat, miesięcy. Nauka zajmująca się ustalaniem dat wydarzeń historycznych oraz 
ich kolejnością nazywa się chronologią. 

Około 1500 lat temu w Europie ustalono, że za rok pierwszy należy uznać rok narodzin 
Chrystusa. Jest to początek naszej ery.W kalendarzu, którym się posługujemy, rok ma 12 
miesięcy i 365 (co cztery lata 366) dni. 100 lat to wiek, czyli stulecie, a 10 wieków, czyli 1000 
lat to tysiąclecie albo inaczej milenium. 

* prezentacja: https://notatkizlekcji.pl/historia/obliczanie_czasu_w_historii.html 

* https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX19uOSNdbyZZGGFCM7wThEq7OGc4JP1TAB7ON
oyaFDTZAEYrBSpmeRr4?gameType=solo 

* https://learningapps.org/view1107925 

3. Mapa to graficzne przedstawienie danego obszary. Plan to bardziej szczegółowe 
przedstawienie mniejszego obszaru. 

* prezentacja: https://notatkizlekcji.pl/historia/czytamy_mape_i_plan.html 

 
RELIGIA 

Temat: Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie. Cuda eucharystyczne. /zapis w zeszycie/  

Zapoznaj się z materiałem w prezentacjach:  

 https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-pan-jezus-obecny-w-najswietszym-
sakramencie-klasy-0-iv/?fbclid=IwAR2cenMTu-
SJGr3EJSBse6oYopIHSuGICtHTrohDMVZ5dJyzWW3r7iAbdd8 

 https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-cuda-eucharystyczne-klasy-v-
viii/?fbclid=IwAR2IlFYDHU49UYJRqD_MebRaNkl3VnqVpGRl-
5BvzoZl_pVZSV2m3rjgxFE 

Notatka w zeszycie:  

Na podstawie uzyskanych informacji udziel pisemnej informacji na pytanie "Co to jest 
Najświętszy Sakrament?" oraz wypisz 3 miejsca, gdzie odbył się cud eucharystyczny. Nie 
odsyłaj wykonanej pracy. 

 

https://quizizz.com/join/quiz/5b90c01e25d9010019d18a40/start?referrer=57b16bd01dd1c2bc7506ef06
https://quizizz.com/join/quiz/5b90c01e25d9010019d18a40/start?referrer=57b16bd01dd1c2bc7506ef06
https://notatkizlekcji.pl/historia/obliczanie_czasu_w_historii.html
https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX19uOSNdbyZZGGFCM7wThEq7OGc4JP1TAB7ONoyaFDTZAEYrBSpmeRr4?gameType=solo
https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX19uOSNdbyZZGGFCM7wThEq7OGc4JP1TAB7ONoyaFDTZAEYrBSpmeRr4?gameType=solo
https://learningapps.org/view1107925
https://notatkizlekcji.pl/historia/czytamy_mape_i_plan.html
https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-pan-jezus-obecny-w-najswietszym-sakramencie-klasy-0-iv/?fbclid=IwAR2cenMTu-SJGr3EJSBse6oYopIHSuGICtHTrohDMVZ5dJyzWW3r7iAbdd8
https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-pan-jezus-obecny-w-najswietszym-sakramencie-klasy-0-iv/?fbclid=IwAR2cenMTu-SJGr3EJSBse6oYopIHSuGICtHTrohDMVZ5dJyzWW3r7iAbdd8
https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-pan-jezus-obecny-w-najswietszym-sakramencie-klasy-0-iv/?fbclid=IwAR2cenMTu-SJGr3EJSBse6oYopIHSuGICtHTrohDMVZ5dJyzWW3r7iAbdd8
https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-cuda-eucharystyczne-klasy-v-viii/?fbclid=IwAR2IlFYDHU49UYJRqD_MebRaNkl3VnqVpGRl-5BvzoZl_pVZSV2m3rjgxFE
https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-cuda-eucharystyczne-klasy-v-viii/?fbclid=IwAR2IlFYDHU49UYJRqD_MebRaNkl3VnqVpGRl-5BvzoZl_pVZSV2m3rjgxFE
https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-cuda-eucharystyczne-klasy-v-viii/?fbclid=IwAR2IlFYDHU49UYJRqD_MebRaNkl3VnqVpGRl-5BvzoZl_pVZSV2m3rjgxFE

