
GODZINA WYCHOWAWCZA 

Temat: Czym jest empatia? 

 Obejrzyjcie film w którym autor wspierając się nauką wyjaśni Wam na czym polega i skąd się 

bierze EMPATIA: https://www.youtube.com/watch?v=4843hJVDmcA&feature=youtu.be 

 https://www.youtube.com/watch?v=hxiCmfFZmvs&feature=emb_rel_end –bajka pozwoli 

Wam zrozumieć, że bycie dla kogoś miłym to nie to samo co bycie empatycznym. Współ 

odczuwanie z innymi niesie ze sobą pewien ciężar ale jednocześnie pozwala na nawiązanie 

relacji i rozumienie potrzeb innych ludzi. Należy więc reagować na emocje drugiego 

człowieka. 

 22 czerwca poniedziałek 10.30 ODDAJEMY WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI. Możecie to zrobić Wy 

lub Wasi rodzice. Ci uczniowie którzy oddali do mnie „Matematykę cz.1”- nie szukają w domu 

bo ja ją mam w szkole i zwrócę do biblioteki. 

 Od jutra przez 3 dni Wasi koledzy z klasy 8 piszą egzaminy, dla Was jest to czas wolny, lekcje 

ponownie wysyłamy Wam na piątek. 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI 

Temat: Wszystko co trzeba wiedzieć o prostopadłościanach. 

https://www.youtube.com/watch?v=QPhLDw3hyxQ 

 Obejrzyj zamieszczone wyjaśnienie.  

 Obejrzyj lekcję, zamieszczone w niej filmy i rysunki, postaraj się wykonać kilka ćwiczeń. 

Poćwicz rysowanie prostopadłościanu. https://epodreczniki.pl/a/opis-prostopadloscianu-i-

szescianu/DRUTlbmHp 

 

JĘZYK POLSKI 

Witajcie czwartoklasiści! 

Temat: „Janko Muzykant” Henryka Sienkiewicza – zapoznanie z lekturą. 

Zapiszcie go w zeszytach. 

 

Zapraszam Was na cykl lekcji poświęconych lekturze „Janko Muzykant”. 

Dzisiaj pierwsza z nich. Kliknijcie w: Lektura, przeczytaj, obejrzyj, poznaj autora: 

https://view.genial.ly/5eb99f47a249660da04b488c/horizontal-infographic-lists-janko-muzykant-cykl-

lekcji 

Na następnej lekcji poznacie: Losy Janka. 

Powodzenia  
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D. Krupa 

TECHNIKA 

Temat : Piesza wycieczka. 

Dowiem się, w jaki sposób mogę zaplanować pieszą wycieczkę, jak się do niej przygotować i 

co zrobić, aby była ona bezpieczna. 

 

 https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Jak-to-dziala-4/#p=73 

 https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Jak-to-dziala-4/#p=74 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

Pozdrawiam J.K 

HISTORIA 

Witam! 

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu VI. 

Wykonaj polecenia ze strony 132 z podręcznika. 

Zad. 6 wpisz do zeszytu. 

Powodzenia. 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Topic: Ćwiczenie umiejętności z działów 3 i 4. 

 

Zadania czekają na Was na stronie myenglishlab. Powodzenia  
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