
Klasa IV 

20.04.2020 

 

Język polski 

Temat: „W raju łakomczuchów. Opis miejsca”. Roald Dahl „Charlie i fabryka czekolady”. 

Temat znajduje się w podręczniku literackim str.233 oraz na platformie wsipnet (link poniżej) 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140224 

Proszę uważnie przeczytać fragment utworu – str. 233-235 

W zeszycie wykonujemy ćw.2 str.235 oraz 4 i 6 str.236 (te same ćwiczenia znajdziecie na 

platformie , polecam szczególnie tym, którzy nie mają w domu podręczników). 

Matematyka 

Temat: Liczby mieszane. 

Na dzisiejszej lekcji poznasz  pojęcie liczby mieszanej oraz utrwalisz pojęcie ułamka właściwego. 

Ułamek właściwy to taki ułamek, w którym licznik jest mniejszy od mianownika np. 
 

 
 , 
 

 
.                                                                                                                                           

Zapamiętaj – liczba mieszana składa się z całości i ułamka właściwego np. 3
 

 
( czytaj: trzy                 

i dwie piąte). Po zapoznaniu się również z materiałem na stronie: 

https://epodreczniki.pl/a/przypomnienie-wiadomosci-o-ulamkach/DmPYdmpQS 

proszę w zeszycie zapisać  co to jest liczba mieszana ( przepisz drugi trójkącik z ramki                                     

w podręczniku na stronie 289) oraz rozwiąż zadanie 1, 3 str.289 i 4, 5 str.292. 

Język angielski 

Temat: Present Simple-ćwiczenie  interaktywne, szczegółowe omówienie czasu teraźniejszego 

prostego. 

Dzisiaj przypomnimy zasady użycia czasu teraźniejszego prostego, rozwiążemy i omówimy ćwiczenia 

interaktywne. 

Zasady czasu Present Simple, powtórzenie: 

1. Stosujemy kiedy mówimy o nawykach, rutynach np. mój typowy dzień. 

2. Struktura zdania w czasie Present Simple: Osoba+ czasownik forma podstawowa+ reszta zdania. 

I go to the gym. – idę na siłownię. I(osoba)+go(iść, czasownik w formie podstawowej)+ to the gym(na 

siłownię, reszta zdania). 

3. Dla osób He(on)/she(ona)/it(to,w nawiązaniu też do zwierząt)-dodajemy do czasownika ‘’es’’;,kiedy 

czasownik kończy się na: ‘’-ch’’;’’-sh’’;’’x’’;’’o’’. 

Go(iść)-zakończony na o: He(on) goes.-on idzie/chodzi 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140224
https://epodreczniki.pl/a/przypomnienie-wiadomosci-o-ulamkach/DmPYdmpQS


Watch(oglądać)-She(ona) watches.-ona ogląda 

4. Do reszty czasowników dla osób He/she/it dodajemy ‘’s’’. 

He playS-on gra.  

5. Wiemy już, że czasownik have got(mieć)  dla He/she/it ma formę: has got. 

Proszę powtarzać sobie te zasady, to podstawy języka angielskiego. 

Czas na ćwiczenie interaktywne: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/P

resent_simple_bt197036sz  

Wyjaśnienie zdanie po zdaniu.  

1. Jen watch/watches TV after dinner. 

Jen-she-ona ogląda telewizję po obiedzie. 

Czyli forma z czasownikiem watchES- końcówka –es, ponieważ po pierwsze- mamy do czynienia 

z osobą 3 liczby pojedynczej-she/ona, a po drugie- z czasownikiem zakończonym na ‘’-ch’’.  

2. Alex do/does his homework in his room.  

Alex- he/on odrabia pracę domową w swoim pokoju. 

Mamy znów osobę 3 liczby pojedynczej-he oraz czasownik zakończony na ‘’o’’, do- robić. W 

takim razie należy dodać do czasownika ‘’es’’. Prawidłowa odpowiedź: does. 

3. Lucas and Alex play/plays football in the park. 

Lucas i Alex grają w piłkę nożną w parku. 

Mamy tutaj dwie osoby, nie jest to już 3 osoba liczby pojedynczej. Lucas i Alex- to oni, they. 

Kiedy mamy osoby: I(ja), you(ty),they(oni),we(my) to nie dodajemy do czasownika ‘’s’’ ani 

‘’es’’. 

W takim razie prawidłową odpowiedzią jest: play. 

4. Jen and Alex get up/gets up late. 

Jen i Alex wstają późno. 

Sytuacja taka sama jak w zdaniu trzecim. Jen i Alex- to oni, they. Nie dodajemy do czasownika 

ani ‘’s’’ ani ‘’es’’, czasownik pozostaje w formie podstawowej. 

W takim razie prawidłową odpowiedzią jest: Get up.  

5. Luca’s mum listen/listens to music in the kitchen. 

Mama Luca słucha muzyki w kuchni. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_simple_bt197036sz
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_simple_bt197036sz


Luca’s- coś należy do Luca, omawialiśmy tą zasadę, w tym wypadku nawiązanie do mamy Luca. 

Luca’s- może być też formą skróconą od Luca is- Luca jest 

Mum-mama, ona-she. Czyli do czasownika należy dodać ‘’s’’ lub ‘’es’’. Czasownik nie jest 

zakończony na ‘’sh’’;’’ch’’;’’o’’;’’x’’, więc dodajemy do niego ‘’s’’, a nie ‘’es’’. 

Prawidłową odpowiedzią będzie: listenS. 

6. Lucas go/goes to school with Jen and Alex. 

Lucas-on, czyli he. Czasownik go(iść), który jest zakończony na ‘’o’’. Należy dodać do 

czasownika ‘’es’’, ponieważ jest 3 osoba liczby pojedynczej-he oraz czasownik jest zakończony 

na ‘’o’’. 

Prawidłowa odpowiedź: goes 

Przeanalizujcie zdania, rozwiążcie ćwiczenie jeszcze raz. Możecie wydrukować sobie tę notatkę i 

wkleić do zeszytu partiami.   

Przyroda 

Temat: Wody stojące i płynące 

1. Wody występujące w najbliższej okolicy. 

2. Przykłady wód płynących, stojących, zbiorników sztucznych i naturalnych. 

3. Rzeka w najbliższej okolicy- wyjaśnienie pojęć: nurt, źródło i ujście rzeki. 

4. Wyjaśnienie pojęć bagno, staw, jezioro. 

5. Wykorzystanie wód płynących i stojących. 

6. Działalność rzeki (żłobienie koryta, podmywanie brzegów, transport piasku). 

7. Skutki powodzi. 

Przepisz temat i cele- co musisz wiedzieć i umieć z tego tematu (punkty) do zeszytu. Przeczytaj 

temat 45 z książki. Znajdź odpowiedzi w tekście do poleceń do samokontroli (str. 184)- wykonaj 

to ustnie.  

Na platformie edukacyjnej wsipnet.pl znajdź podręcznik Przyroda 4, rozdział 45. Pod tym 

tematem jest MATERIAŁ DODATKOWY- ZESTAW ĆWICZEŃ NR 1. Wykonaj go jako 

samokontrolę. Przeanalizuj swoje błędy. Udostępniłam też materiał na epodreczniki.pl- na tej 

platformie edukacyjnej jest wytłumaczona i pokazane zdjęcia z powodzi. Możesz wejść                           

i obejrzeć. Jest także słowniczek z pojęciami związanymi z rzeką- zapoznaj się z nimi. 

W domu: Jeżeli będzie padał ulewny deszcz, zaobserwuj proszę działalność wody deszczowej. 

Porozmawiamy o tym jak wrócimy do szkoły. 

Uwaga: Jeżeli ktoś ma w domu zeszyty ćwiczeń może wykonywać ćwiczenia zgodne do danego 

tematu. 

 

 



Religia 

Temat: Jak ziarnko gorczycy. 

1. Przeczytaj opis do lekcji: 

Pan Jezus często posługiwał się przypowieściami, opisami łatwymi do zrozumienia jego 

słuchaczom. Jednym z takich obrazów było ziarnko gorczycy. Pokazuje to że Kościół 

chociaż na początku mało liczny, dzięki działaniu Pana Boga staje się coraz mocniejszy. 

2. Wysłuchaj piosenkę mówiącą o działaniu Pana Boga: 

https://www.youtube.com/watch?v=1lSM9hMPw3U  

3. Zapisz w zeszycie poniższą notatkę: 

Pan Jezus założył Kościół aby był nam pomocą do zbawienia. My także mamy udział w 

tym dziele poprzez nasze dobre uczynki. Wszędzie gdzie jesteśmy możemy pomagać Panu 

Bogu w tym aby świat był lepszy. 

 

21.04.2020 

 

Język polski 

Temat: Opis miejsca – rady dla piszących. 

Lekcję zaczynamy od zapisania do zeszytu wskazówek pomocnych przy opisie miejsca 

(podręcznik str.237 lub platforma). 

Następnie wykonujemy ćwiczenia z zestawu 11 na platformie, które wysłałam w formie pracy 

domowej:  

https://app.wsipnet.pl/cwiczenia/podglad/0/8135 

Matematyka 

Temat: Zamiana ułamków zwykłych na liczby mieszane, ułamek niewłaściwy. 

(temat na 2 jednostki lekcyjne). 

Dziś poznasz kolejne pojęcie matematyczne a mianowicie ułamek niewłaściwy oraz zamianę 

ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną i odwrotnie. 

Zapamiętaj – ułamek niewłaściwy to taki ułamek, którego licznik jest równy mianownikowi lub 

jest większy od mianownika np. 
 

 
 , 
 

 
 , 
 

 
. Proszę również wykorzystać materiały na stronie: 

https://epodreczniki.pl/a/zamiana-liczb-mieszanych-na-ulamki/Dmc6tOrYD 

Pod tematem w zeszycie zapisz co to jest ułamek niewłaściwy ( pierwszy trójkącik z ramki w 

podręczniku na stronie 291). Następnie przeanalizuj ćwiczenie nad ramką( Ile całych kół można 

złożyć …………itd.) i zapisz rozwiązanie.  Proszę rozwiąż także zadania: 8, 10 str.292 oraz 11, 

12, 14 i 16 str.293. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1lSM9hMPw3U
https://app.wsipnet.pl/cwiczenia/podglad/0/8135
https://epodreczniki.pl/a/zamiana-liczb-mieszanych-na-ulamki/Dmc6tOrYD


Język angielski 

Temat: Steps to success- present simple w kontekście egzaminu.  

W oparciu o to, czego do tej pory się nauczyliśmy zróbcie zadanie 2 na stronie 39 w ćwiczeniach 

oraz ćwiczenie 3 na tej samej stronie. 

Zajęcia świetlicowe 

Temat: Światowy Dzień Ziemi. 

Obejrzyj filmy edukacyjne „Lekcja ekologii”. 

https://www.youtube.com/watch?v=v_wtt16fgew  

https://www.youtube.com/watch?v=7BFpm5SaYMA 

Wychowanie fizyczne 

Temat: Przewrót w przód. 

Pamiętaj aby ćwiczenia wykonywać w bezpiecznym miejscu (nie na łóżku). 

Przed wykonaniem ćwiczenia koniecznie wykonaj ćwiczenia rozciągające. 

https://www.youtube.com/watch?v=JaW0tUrLYFc  

Temat: Przewrót w tył. 

Pamiętaj aby ćwiczenia wykonywać w bezpiecznym miejscu (nie na łóżku). 

Przed wykonaniem ćwiczenia koniecznie wykonaj ćwiczenia rozciągające. 

https://www.youtube.com/watch?v=hGjy4sAjZYE  

 

22.04.2020 

 

Język polski 

Temat: Recytacja wiersza Juliana Tuwima pt.”Dwa wiatry”. 

Korzystamy z aplikacji Skype ( mój login: barbara_darkowska@wp.pl) – wtorek, środa, czwartek 

w godzinach: 10.00 – 11.00 lub za pomocą Messengera ) 

Przyroda 

Temat: Warunki życia w wodzie 

1. Warunki życia w wodzie i na lądzie, wynikające z warunków środowiska. 

2. Proces wymiany gazowej u ryb. 

3. Zasada działania pęcherza pławnego. 

4. Korzyści, jakie daje organizmom środowisko wodne. 

5. Przystosowanie ryb do życia do życia w środowisku wodnym. 

https://www.youtube.com/watch?v=v_wtt16fgew
https://www.youtube.com/watch?v=7BFpm5SaYMA
https://www.youtube.com/watch?v=JaW0tUrLYFc
https://www.youtube.com/watch?v=hGjy4sAjZYE
mailto:barbara_darkowska@wp.pl


Przepisz temat i cele- co musisz wiedzieć i umieć z tego tematu (punkty) do zeszytu. Przeczytaj 

temat 46 z książki. Znajdź odpowiedzi w tekście do poleceń do samokontroli (str. 188)- wykonaj 

to ustnie.  

W domu: Obejrzyj w Internecie zdjęcia kolorowych ryb z raf  koralowych. Możesz obejrzeć 

też około 10 minutowy film https://www.youtube.com/watch?v=frUsGWL6oec 

Uwaga: Jeżeli ktoś ma w domu zeszyty ćwiczeń może wykonywać ćwiczenia zgodne do danego 

tematu. 

Informatyka 

Temat: Utrwalenie wiadomości z informatyki – cz. 2 

Proszę wykonać poniższe zadania. 

UWAGA. Niektóre zadania zawierają więcej niż jedną poprawną odpowiedź. 

 

6. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

 

Przyciski służą do zmiany 

 

A. rozmiaru czcionki. 

B. stylu czcionki. 

C. kroju czcionki. 

D. koloru czcionki. 

7. Wskaż zdanie prawdziwe. 

A. Znaki interpunkcyjne, takie jak: kropka, przecinek, dwukropek, wielokropek, średnik, 

znak zapytania czy wykrzyknik, piszemy tuż za wyrazem (bez odstępu). 

B. Za nawiasem otwierającym i przed zamykającym wstawiamy odstęp. 

C. Nowy akapit tworzymy klawiszem spacji. 

D. Cudzysłów oddzielamy odstępem od pierwszego i ostatniego wyrazu objętego nim 

wyrażenia. 

8. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Klawisz służący do usuwania znaku znajdującego przed kursorem to 

A. Delete. 

B. Enter. 

C. Shift. 

D. Backspace.. 

9. Uzupełnij poniższy tekst, tak aby zdania były prawdziwe. Wpisz w każdą lukę nazwę 

odpowiedniego klawisza wybraną z podanych w ramce. 

 

 

Delete • Shift • Enter • Backspace • Caps Lock • Alt • Ctrl 

 

 

 

A. Do pisania wielkich liter w edytorze tekstu służy klawisz ............................... lub 

........................... 



B. Aby napisać polską literę ą, trzeba jednocześnie nacisnąć prawy klawisz 

........................... oraz klawisz z literą A. 

C. Przejście do nowego akapitu w tekście uzyskuje się po naciśnięciu klawisza 

........................... 

D. Do usuwania znaków w edytorze tekstu służą klawisze ........................... oraz 

........................... 

10. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Edytor tekstu podkreśli w tekście słowo bareira, ponieważ 

A. jest ono napisane błędnie. 

B. nie ma ono sensu. 

C. nie ma go w słowniku edytora. 

D. jest to imię własne. 

11. Wpisz w każdą lukę liczbę kolumn, wierszy i komórek poniższej tabeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......... kolumn, 

.......... wierszy, 

.......... komórek. 

12. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Do zapisu godzin 8
00

– 8
45

 zastosowano 

A. kursywę. 

B. podkreślenie. 

C. wyjustowanie. 

D. indeks górny. 

 

Plastyka 

Temat: Budownictwo ludowe.  (temat na 2 godziny lekcyjne) 

1. Odczytaj treść rozdziału 24. Budownictwo regionalne, s. 79-81 i 26. Skansen, s. 86-87. Przyjrzyj 

się dokładnie ilustracjom.  

2. Obejrzyj film spod linku: https://www.youtube.com/watch?v=wZ0vWeCRiT0 na kanale 

YouTube, w którym zaprezentowana jest wieś Zalipie – zwana najpiękniejszą polską wsią. 

Zainspiruj się wyglądem domów w Zalipiu. Szczególnie zwróć uwagę na mnogość kolorów (np. 

żółte ściany domu, niebieskie ramy okienne), a także tradycyjne, ludowe zdobienia (symetryczne 

motywy kwiatowe). Film ten będzie inspiracją do Twojej kolejnej pracy. 

https://www.youtube.com/watch?v=wZ0vWeCRiT0


 

PRACA PLASTYCZNA 

Wykonaj projekt tradycyjnego domu na wzór takiego, jaki widziałeś w filmie. Ma on być 

wykonany z kartonu (np. po butach). Należy dokleić mu dach (możesz pokusić się o pokrycie go 

słomą). Elementy można łączyć klasycznym klejem w sztyfcie, taśmą czy klejem na gorąco. 

Pamiętaj, aby Twoja budowla była bardzo kolorowa. W tym celu bryłę domu oklej kolorowymi 

papierami lub pokoloruj farbami. Wybrane miejsca na ścianach domu ozdób kwiatami (np. farbą 

lub flamastrami). Nie zapomnij o otworach okiennych i drzwiach (najlepiej w kontrastujących do 

budynku kolorach). Okienka możesz wycinać i podklejać folią, umieszczać w nich firanki itp., a 

także po prostu naklejać lub malować te elementy na kartonie. Budynek umieść na fragmencie 

kartonu lub brystolu (jeżeli chcesz, możesz wykonać elementy otoczenia – studnia, kwiaty, 

drzewa, płot). Na wykonanie zadania masz 2 tygodnie. Termin wysłania pracy do oceny: 6 maja 

2020 r. Temat: „plastyka kl. IV – 22.-29.04”. Pamiętaj o podpisaniu pracy i sfotografowaniu jej z 

kilku stron (3-4 zdj.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


