
KLASA IV 

04.05.2020 (poniedziałek) 

Język polski  

04.05.2020 - 05.05.2020    

Temat na dwie godziny lekcyjne. 

Temat: Czy można malować słowem? Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”-zachód słońca. 

Tekst utworu znajdziesz w podręczniku literackim – str.251. 

Lekcja znajduje się na platformie: 

https://epodreczniki.pl/a/czy-mozna-malowac-slowem/DFrW1uqta 

Wysłuchaj uważnie fragmentu (ćw. 3 ) 

Wykonaj na platformie ćw.: 5, 7, 8 i 9. Przepisz do zeszytu ćw. 12 i 13. 

Naucz się pięknie czytać fr. „Zachód słońca” – korzystaj z platformy lub z podręcznika. 

Matematyka 

Przypominam, że jutro o godz.10.00 sprawdzian z działu „ Ułamki zwykłe”. Test wyślę 

przez wsipnet. 

Temat: Powtórzenie wiadomości o ułamkach zwykłych. 

W ramach treningu przed sprawdzianem proszę rozwiązać zadania podsumowujące ten dział w 

zeszycie ćwiczeń na str. 117 – 119. 

Język angielski 

Temat: Listening- unit 7-utrwalenie słownictwa z działu 7 poprzez rozwiązywanie 

ćwiczeń na słuchanie. 

Podręcznik, ćwiczenie 3 strona 97. 

Listening- słuchanie. 

Proszę odtworzyć nagranie 3.17,  skrypty są do pobrania na stronie:  

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl  

Steps Plus dla klasy IV CD 3. 

Mamy trzy fotografie, które są podpisane A: at the bus stop- na przystanku autobusowym B: in 

the school canteen- na stołówce szkolnej-C: at Dylan’s house-w domu u Dylana. 

Na podstawie nagrania zapisujemy kolejność w zeszycie. 

https://epodreczniki.pl/a/czy-mozna-malowac-slowem/DFrW1uqta
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl


Ćwiczenie 4 podręcznik strona 97. 

Słuchamy nagrania jeszcze raz. Uzupełniamy każde zdanie wyrazem, robiąc to na podstawie 

tego co usłyszymy. 

Tłumaczenie zdań z ćwiczenia: 

1. Dylan’s lunch is pasta with…….- Dylan je na drugie śniadanie makaron z….. 

2. Dylan leaves school at half past……..-Dylan wychodzi ze/ opuszcza szkołę trzydzieści po.... 

3. He goes home by…….- wraca do domu….(środek transportu) 

4. After school, Dylan does his……- po powrocie ze szkoły Dylan odrabia jego… 

5. Dylan’s book is…..- Książka Dylana jest………… 

Posłuchajcie nagrania kilka razy, jeśli to potrzebne. Jest tam każda informacja, dopiero 

zaczynamy bardziej wymagające rzeczy, więc to nic złego, że słuchamy czegoś kilka razy, by 

zrozumieć  Kiedyś nie będziemy potrzebować.  

Tekst i tłumaczenie nagrania( możecie to przeczytać na początku, a potem posłuchać nagrania 

jeszcze raz i rozwiązać już samodzielnie ćwiczenia): 

And ……action !- I…. akcja! 

I have lunch at school. Here- in the canteen. The food is great! Today it’s pasta with cheese. 

Yum(or yummy). – Jem drugie śniadanie w szkole. Tutaj- na stołówce. Jedzenie jest świetne. 

Dzisiaj jest makaron z serem. Pycha! 

And.....cut- I.... cięcie. 

Yuck! This pasta isn’t nice.- Fu! Ten makaron nie jest dobra. 

Can I have it?- Czy mogę go zjeść? 

Yes, of course. Here you are. – Tak, pewnie. Proszę bardzo. 

And...action 

I leave school at half past three.- Wychodzę ze szkoły o 15:30. 

I go home by bus.- Wracam do domu autobusem. 

Where is the bus?-Gdzie jest autobus? 

I don’t know. It’s late today.– Nie wiem. Dziś się spóźnia. 

Here it is.- Jest już. 

A ticket to the city centre, please.- Bilet do centrum miasta,poproszę. 

You again.- Znowu ty... 



Oh, Hi. Yes, I would like a ticket...- Tak, chciałbym kupić bilet. 

Action-Akcja 

After school I do my homework or I read a book. This book is very interesting.- Po szkole 

odrabiam lekcje albo czytam książkę. Ta książka jest bardzo interesująca. 

It’s about- jest o…. 

Look!’’ Tokyo’’ is on TV!- Zobacz, ‘’Tokyo’’ leci w telewizji. 

Great! Hang on.- Świetnie! Trzymaj się. 

Notujemy nieznane dotąd słowa. 

Wysyłamy efekty pracy na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com  

Przyroda 

Temat:  Praca klasowa z działu „Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy” 

Dziś uzupełniacie test sprawdzający Waszą wiedzę z działu  V. Wejdźcie proszę na platformę 

edukacyjną wsipnet.pl i rozwiążcie dostępny test. Jeżeli „wyrzuci” Was z platformy, lub 

będziecie mieli problemy z Internetem i nie dokończycie testu, zwróćcie się do mnie o 

powtórne przesłanie testu (usługa dostępna na wsipnet.pl). Uwaga: test przesyłam tylko wtedy, 

gdy nie jest ukończony. 

Religia 

Temat: Gdy pod wiatr trzeba iść. 

1. Przeczytaj opis lekcji 

Chcielibyśmy aby nasze życie pozbawione było trudności i kłopotów, aby omijały nasz 

wszystkie problemy. Niestety wielu z nich nie da się przewidzieć ani uniknąć. 

Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że mimo iż spotykają nas w życiu trudne sytuacje, 

Pan Jezus nie przestaje się nami opiekować i pomagać nam w trudnych sytuacjach.  

2. Znajdź fragment Pisma Świętego – 1 list św. Piotra, rozdział 5, werset 7 

3. Zapisz go w zeszycie 

 

 

05.05.2020 (wtorek) 

Język angielski 

Temat: ‘’After that and then’’- ćwiczenie umiejętności pisania, dział 7. 

After that- Potem, później, następnie 

Then- potem, później, następnie 

mailto:magdasienkowska7@gmail.com


Dwa wyrazy oznaczają to samo. Różnica jest taka: po wyrażeniu After that(potem), -

stawiamy przecinek, a po then(potem) –NIE MA PRZECINKA.  

Piszemy tłumaczenia i notatkę w zeszycie. 

Podręcznik strona 97, ćwiczenie 5.: 

Czytamy tekst, a potem w zeszycie piszemy kolejność nazw czynności, a po myślniku polskie 

tłumaczenie np. 

Go to school-1.-iść do szkoły 

Tłumaczenie tekstu: 

Wstaję o 7 rano i jem śniadanie. Potem, docieram do szkoły autobusem. Szkoła zaczyna się o 

8:30. Jem drugie śniadanie o 13, i wracam/ jadę do domu o 15:30. Potem odrabiam pracę 

domową. Wieczorem oglądam telewizję albo gram w gry komputerowe. 

Kolejną zasadą jaką dziś poznajemy jest to, że kiedy mówimy w nocy, w dzień, 

wieczorem, po angielsku używamy też przyimka in(w) in the night- w nocy; in the 

morning- rano ; in the evening- wieczorem. 

Ćwiczenie 7 strona 97 podręcznik. Patrzymy na linię czasu i po kolei piszemy zdania zgodnie z 

przykładem używając w jednym zdaniu After that, - z przecinkiem i reszta zdania oraz Then … 

bez przecinka i reszta zdania.  

Przesyłamy efekty pracy na e-maila: magdasienkowska7@gmail.com 

Matematyka 

Temat: Sprawdzian wiadomości – ułamki zwykłe. 

Wychowanie fizyczne 

Temat: Ćwiczenia prowadzące do zapobiegania wadom postawy.       

Ćwicz kilka razy w tygodniu. 

https://www.youtube.com/watch?v=tMhLWLsPmx0 

 

Temat: Ćwiczenia wspomagające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.       

Powtórz ćwiczenia z poprzedniej lekcji.  

Zajęcia kreatywne 

Temat: Jak dużo wiem na temat Świąt Majowych? Sprawdzam swoją wiedzę. 

Otwórz odnośnik i sprawdź swoją wiedze na temat Świąt Majowych. Powodzenia. 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5cd2b77c7326b3001aa9185d/wita-majowe 

https://quizizz.com/admin/quiz/5af326ac3bc71700199b3501/majowe-wita 

https://quizizz.com/admin/quiz/5adc9b7e807775001a00e31a/wita-majowe 
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06.05.2020 (środa) 

Język polski  

06.05.2020 - 07.05.2020     

Temat: Mucha choruje, hiena harcuje, czyli o ch i h. 

Temat na dwie godziny lekcyjne. 

Lekcja znajduje się na platformie: 

https://epodreczniki.pl/a/mucha-choruje-hiena-harcuje-czyli-o-ch-i-h/Dc69yHWqR 

Wykonaj ćwiczenia z platformy.  

W zeszycie zapisz ćw.1 i 4, w ćwiczeniu 7 wykorzystaj min. 3 wyrazy i utworzony tekst 

przepisz do zeszytu. 

Matematyka 

Zrealizowaliśmy już cały materiał klasy czwartej, ale zapewne pamiętacie, że nie pisaliście 

sprawdzianu z działu „Wielokąty”. W celu przypomnienia wiadomości o wielokątach przez 

kilka lekcji zajmiemy się właśnie tym zagadnieniem. 

Temat: Co to jest pole figury? 

Lekcja z platformy : 

https://epodreczniki.pl/a/pole-figury-jednostki-pola/DCUIIo7FO 

Proszę wykonaj w zeszycie ćwiczenia 1 – 4 z platformy. 

Przyroda 

Temat: Wpływ działalności człowieka na krajobraz 

1. Krajobraz przed setkami lat 

2. Przykłady zmian krajobrazu na skutek gwałtownego rozwoju przemysłu w XIX w. 

3. Przykłady krajobrazów naturalnych 

4. Krajobraz rolniczy jako przykład krajobrazu częściowo przekształconego 

5. Krajobraz wiejski i miejski. 

6. Krajobrazy zdewastowane przez człowieka, np. tereny kopalń odkrywkowych 

7. Co to jest rekultywacja krajobrazu? 

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

temat 49 z książki (zwróć uwagę na to, że zmiany krajobrazu zależą od sposobu gospodarki 

człowieka str. 200). Znajdź odpowiedzi w tekście do poleceń do samokontroli (str. 201) 

wykonaj to ustnie.  

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

do danego tematu. Chętnym uczniom polecam obejrzenie filmu: 

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

https://epodreczniki.pl/a/mucha-choruje-hiena-harcuje-czyli-o-ch-i-h/Dc69yHWqR
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Informatyka  

Temat: Pisanie bezwzrokowe. 

Otwórz stronę https://www.pisaniebezwzrokowe.pl/szybkie_pisanie.html.  

Zapoznaj się z informacjami tam zamieszczonymi, a następnie kliknij „Rozpocznij kurs”. 

Wybieraj kolejne lekcje i ćwicz pisanie bezwzrokowe. 
 

Plastyka 

Temat: Między ludowym budownictwem, rzeźbą a przedmiotami ludowego rzemiosła. 

1. Przeczytaj temat 25. Rzeźba ludowa i rzemiosło ze s. 82 - 85 w podręczniku. Przyjrzyj się 

ilustracjom. Następnie zapisz poniższą notatkę. 

NOTATKA: 

Polska rzeźba ludowa – historycznie najstarsza dziedzina sztuki ludowej rozwijająca się na ziemiach polskich 

wśród niższych warstw społeczeństwa od końca średniowiecza do połowy XX wieku.  

Figuralna rzeźba religijna – tzw. świątki – występowała we wszystkich krajach o przewadze ludności katolickiej, 

ale tylko w Polsce miała charakter masowy. Podstawowym materiałem polskiej rzeźby ludowej było drewno. 

Świątki polskie cechuje zwartość, statyczność, nienaturalistyczne proporcje, słabe rozczłonowanie bryły i 

redukcja detali oraz dominacja układu rytmiczno-symetrycznego. Figury ujmowane są na ogół frontalnie, co 

wynika z ich usytuowania w kapliczkach, gdzie mogą być oglądane tylko z jednej strony. Polichromia 

(wielobarwna ozdoba malarska) rzeźb ludowych utrzymana jest w wąskiej gamie kolorów; główne barwy to biel, 

róż (malowanie skóry), czarny (zarost, otwarte oczy); błękit, cynober lub czerwień wykorzystywane są do 

malowania szat postaci.  

Ornamentyka w rzeźbie ludowej nie służyła celom estetycznym, lecz była formą adoracji świętej osoby. Świątki – 

poza Chrystusem na krzyżu – rzadko umieszczano w izbach. Kapliczki przydrożne, a także wnęki w ścianach 

domów były ich podstawowym miejscem.  
Ule figuralne to obok zabawek jedyna świecka forma w dawnej rzeźbie ludowej. Pojawiły się one w XIX wieku, 

głównie na południu Polski. Najczęściej były to postacie patrona pszczelarzy św. Ambrożego, niedźwiedzi, Żydów 

(Chasydów), zakonników lub żołnierzy. W przekonaniu chłopów wyrzeźbione postacie chroniły pszczoły przed 

niebezpieczeństwami, np. przed skutkami „złego spojrzenia”. Obok funkcji magicznych, miały też funkcję 

reprezentacyjną: pasieka złożona z kilku lub kilkunastu rzeźbionych uli świadczyła o zamożności pszczelarza.  
 

2. W celu pogłębienia wiedzy o rzeźbie ludowej wejdź pod linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=nepJK4BX-hA oraz 

https://www.youtube.com/watch?v=eMurlU36g7Y, a zobaczysz różne realizacje świątków i uli 

figuralnych. 
 

3. Dopisz do notatki poniższą definicję snycerstwa. 

Snycerstwo – stara dziedzina sztuki zdobniczej – sztuka rzeźbienia w drewnie – rodzaj rzemiosła artystycznego. 

Snycerstwo jest szczególnie charakterystyczne dla sztuki ludowej. 

Następnie wejdź pod link, by obejrzeć jak krok po kroku snycerz rzeźbi małą formę z drewna 

lipowego: https://www.youtube.com/watch?v=rCyJX9zQh48. Zwróć uwagę, jakimi 

narzędziami pracuje. Jestem ciekawa, jak wcześnie udało Ci się odgadnąć, co będzie tematem 

rzeźby? 

Dziś – 6 maja – mija  termin oddania pracy plastycznej – projekt tradycyjnego domu z kartonu. 

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

stron (3-4 zdj.). 
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