
                                                Klasa IV 

Termin realizacji: 18.03.2020 

Język polski 

Podręcznik "Nauka o języku"  - zadanie 4, 5 i 6 str.97 (zapisujemy w zeszycie) 

Matematyka 

Proszę o wykonanie zadań powtórzeniowych w zeszycie ćwiczeń na str. 85 – 87. 

Język angielski 

Ćwiczenia str.34 – cała strona. 

Unit 6 – utrwalanie wszystkich zagadnień gramatycznych z działu poprzez rozwiązywanie ćwiczeń. 

Przyroda 

Temat: Formy ukształtowania terenu. 

1. Formy ukształtowania terenu. 

2. Podział form na wklęsłe i wypukłe. 

3. Różnica między pagórkiem, wzgórzem a górą. 

4. Elementy pagórka. 

5. Elementy doliny rzecznej. 

Praca domowa: Narysuj pagórek i podpisz jego elementy. 

Informatyka 

Scratch – rysuj z Mruczkiem. 

Religia 

Tematy nr 38 "Wędrujemy przez życie" oraz 39 "Boża Opatrzność czuwa nad nami" - niech uczniowie 

przeczytają tematy w podręczniku i uzupełnią do nich ćwiczenia. 

PLASTYKA 

Temat: Projekt logo firmy. 

1. Powtórzyć z zeszytu ostatni temat o zasadach tworzenia logo firmy. Podręcznik: temat 19. Znaki 

złożone – s. 63-64. 

2. Wykonać pracę plastyczną w formacie A4 – flamastrami na białej kartce na temat: Logo mojej 

firmy. Ma być to dowolnie wymyślona firma (np. odzieżowa, spożywcza, logo marki samochodu itd. - 

jedna do wyboru). Należy pamiętać, że logo ma być prostą formą, wykonaną w maksymalnie 3 

kolorach. Może zawierać sygnet (znak) i logotyp (napis) lub być samym znakiem bądź ciekawą formą 

logotypu. 

Uwaga! 

Nie może to być już istniejące logo – praca ma być oryginalna. 



 

Przykładowe logo firm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji: 19.03.2020 

Język polski 

Zadania z podręcznika do gramatyki – 6 str. 200, 7 str.201 i 8 str.201. Wykonujemy w zeszycie. 

Matematyka 

Z podręcznika proszę w zeszycie wykonać zadania 1 – 4 ze str. 249 – 250. 

 

 



Język angielski 

Ćwiczenia str. 35 czytanie – przeczytać oraz przetłumaczyć w zeszycie cały tekst oraz ćwiczenie 2, 

również strona 35 w ćwiczeniach. 

Przyroda 

Temat: Warunki życia na lądzie. 

1. Najważniejsze cechy środowisk lądowych. 

2. Sposoby przetrwania zimy przez rośliny i zwierzęta. 

3. Przystosowanie roślin do warunków suchych i wilgotnych. 

4. Przykłady roślin światłolubnych i cieniolubnych. 

5. Związek budowy zwierząt do życia w różnych podłożach. 

Technika 

Utrwalaj  wiadomości ze znaków drogowych- ZNAKI DROGOWE WAŻNE DLA 

ROWERZYSTÓW (znaki ostrzegawcze, znaki zakazu, znaki nakazu, znaki informacyjne ) 

* ( podręcznik str.85-87) 

*korzystając z aplikacji https://wordwall.net/pl/resource/567248/technika/znaki-drogowe 

Termin realizacji: 20.03.2020 

Język polski 

Zeszyt ćwiczeń – zadanie 1 str.89, zadanie 6 i 7 str.92 oraz 8, 9, 10 str. 93. 

Matematyka 

Z podręcznika proszę w zeszycie wykonać zadania: 5 str.251, 6 i 7 str. 252 oraz w zeszycie ćwiczeń 

temat „ Czy już to umiem?” ze stron 57 – 59. 

Język angielski 

Ćwiczenia str. 36 ćwiczenie 1 – przeczytać i przetłumaczyć teksty w zeszycie oraz rozwiązać zadanie. 

Muzyka 

Wypisać instrumenty ludowe. 

https://muzycznaekipa.blogspot.com/2020/02/muzyka-ludowa.html 

Historia 

Temat: Jak odkrycia Mikołaja Kopernika zmieniły świat? 

Wykonać w zeszycie ćwiczenie 3 i 4 str.101 – podręcznik oraz proszę obejrzeć film z tego tematu  

https://www.youtube.com/watch?v=x0hX2J4QNd4 

 

https://wordwall.net/pl/resource/567248/technika/znaki-drogowe
https://muzycznaekipa.blogspot.com/2020/02/muzyka-ludowa.html
https://www.youtube.com/watch?v=x0hX2J4QNd4

