
KLASA IV 

07.05.2020 (czwartek) 

Matematyka 

Proszę o zrealizowanie lekcji 19 z platformy: 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty3 

Temat: Jednostki pola. Pole prostokąta.  

 

Język angielski 

Temat: ‘’A day in the life of a young gymnast.’’- czytanie ze zrozumieniem. 

Ćwiczenie 1 i 2 strona 41 w zeszycie ćwiczeń. 

A day in the life of a young gymnast.- Dzień z życia młodego gimnastyka. 

Tłumaczenie tekstu: 

Cześć. Nazywam się Daniel i mam 10 lat. Jestem gimnastykiem. To mój typowy dzień/ moja 

dzienna rutyna. Wstaję o 5. Jem dobre śniadanie, potem idę na salę gimnastyczną.  

Uprawiam gimnastykę przez 2 godziny. Potem idę do szkoły. Sala gimnastyczna jest obok 

mojej szkoły, więc to jest super/ok. Po szkole, idę do domu i często odrabiam pracę domową 

Potem idę znów na salę gimnastyczną i ćwiczę gimnastykę przez 3 godziny. To ciężka praca, 

ale dobra zabawa. Mam bardzo dobrego nauczyciela, i mojego najlepszego przyjaciela, Iana, 

który też jest gimnastykiem.  Zawsze chodzi ze mną na salę gimnastyczną. Czasami w 

weekend idziemy na zawody. Jestem mistrzem  w grupie poniżej 12 roku życia w Wielkiej 

Brytanii. I w przyszłości chcę być mistrzem olimpijskim. 

Na podstawie tekstu wykonaj ćwiczenie 2 w ćwiczeniach strona 41. 

Kolejne ćwiczenie to ćwiczenie z poprzednich zajęć- ćwiczenie 7 strona 40 w ćwiczeniach 

Efekty pracy wyślij na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com 

 

Muzyka  

Temat: Folk music na przykładzie Boba Dylana. 

Notatka (przepisz do zeszytu). 

1941 – narodziny Boba Dylana w Duluth w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

Folklor 

twórczość ludowa obejmująca wiele dziedzin, m.in. muzykę i taniec. 

 

 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty3


Folklor amerykański 

obejmuje tradycje ludowe kontynentu północnoamerykańskiego, zarówno jego rdzennych 

mieszkańców (różnych plemion Indian), jak i osadników z Europy od XVI w. Na folklor 

składają się zwyczaje, przesądy, opowieści, muzyka, tańce i pieśni przekazywane drogą ustną 

oraz wytwory materialne społeczności i grup etnicznych kontynentu amerykańskiego. 

 

Jeżeli chcesz otrzymać dodatkową ocenę  zaloguj się na epodreczniki.pl. przeczytaj notatkę i 

wykonaj zadania. Wykonane zadania prześlij do 14.05.2020r. na adres ( j.zawadzka1@wp.pl). 

Będę je sprawdzać i oceniać 15.05.2020 r. Uwaga!!! Nie przysyłajcie mi zdjęć zrealizowanych 

zadań ponieważ one automatycznie się zapisują i są wysyłane do mnie! 

Wychowanie fizyczne 

Temat: Gry i zabawy z piłkami.          

https://www.youtube.com/watch?v=c3JHo1YrR04 

 

Technika 

 

Temat: To umiem! Podsumowanie wiadomości .  

 

1.Utrwalenie wiadomości o manewrach w ruchu drogowym  

- podręcznik str.91-100 

- PREZENTACJA    (Ctrl+ kliknij w łącze )  

- http://spkurow.pl/nowa/karta/manewry/manewry.htm 

 

2. Określenie kolejności przejazdu pojazdów przez skrzyżowania – ćwiczenia  

- podręcznik  str. 101-112 

- Test 6 - Kolejność przejazdu przez skrzyżowanie 

 

Praca domowa :  

- do pobrania 2 karty pracy, proszę o wydrukowanie i rozwiązanie zadań : 

Karta pracy  - manewry na drodze        

karta-pracy-rowerem-przez-skrzyżowanie (1) - Pobierz  

(Wypełnione karty  pracy włóż do  zeszytu przedmiotowego.  Jeżeli nie masz możliwości wydrukowania  

kart, odpowiedzi i rozwiązania zapisz w zeszycie przedmiotowym ) 

 

Jeżeli  możesz, chcesz i dysponujesz czasem zachęcam do  przećwiczenia  zdobytych 

wiadomości   -   otwórz link :   

https://learningapps.org/watch?v=pixos1q7318 

https://learningapps.org/watch?v=psmg05nmc18 

https://learningapps.org/watch?v=p3s14ajcj18 

https://learningapps.org/watch?v=pueys61ic18 

http://www.spkurow.pl/karta/krzyzowki.htm 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=c3JHo1YrR04
https://www.slideshare.net/elka1959/manewry-rowerzysty
http://spkurow.pl/nowa/karta/manewry/manewry.htm
http://www.sp16.jaworzno.edu.pl/testy_brd/pierwszenstwo.htm
https://drive.google.com/open?id=1PN8rCsHPyiUDjlI_0LOYDPy3EwoUea1o
http://sp1swarzedz.pl/wp-content/uploads/2020/04/karta-pracy-rowerem-przez-skrzyzowanie-1.pdf
http://sp1swarzedz.pl/wp-content/uploads/2020/04/karta-pracy-rowerem-przez-skrzyzowanie-1.pdf
https://learningapps.org/watch?v=pixos1q7318
https://learningapps.org/watch?v=psmg05nmc18
https://learningapps.org/watch?v=p3s14ajcj18
https://learningapps.org/watch?v=pueys61ic18
http://www.spkurow.pl/karta/krzyzowki.htm


Religia 
 

Temat: Odwagi, to Ja jestem, nie bójcie się. 

1. Przeczytaj opis lekcji 

Boimy się wielu rzeczy. Starach ma za zadanie chronić nas przed niebezpieczeństwem i 

sprawiać że nie będziemy robić rzeczy które nam szkodzą. Często jednak zdarza się, że nasz 

lęk jest tak silny że już nie chroni nas, ale przeszkadza w normalnym życiu. Także do 

Apostołów, którzy bali się wielu różnych rzeczy przyszedł Pan Jezus. Zrobił to aby dodać im 

odwagi i pokazać, że On jest z nimi i nie mają się czego bać. My także kiedy się czegoś boimy 

powinniśmy prosić Pana Jezusa aby był przy nas i pomagał nam pokonać  nasz strach. 

2. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=jyecN115Is4  

3. Wykonaj w zeszycie ilustrację, moment uciszenia burzy na jeziorze  

 

 

08.05.2020 (piątek) 

Język polski  

Temat na dwie godziny lekcyjne. 

Temat: To już znamy, powtarzamy...”Świat wierszy”.  

Wykonujemy dwa zestawy ćwiczeń z platformy: 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140083 

Zestaw 9 – Liryka cz.1 

Zestaw 10 – Liryka cz. 2 

Matematyka 

Proszę zrealizować lekcję 20 z platformy: 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty3 

Temat: Jednostki pola. Pole prostokąta. Utrwalenie i powtórzenie. 

Pod tematem rozwiąż ćwiczenie 13 z platformy. 

Język angielski 

Temat: A day in a chimp sanctuary.- samodzielne sprawdzenie umiejętności czytania na 

ocenę. 

Proszę otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 42. Proszę samodzielnie wykonać ćwiczenie 1.  

Jest ono na ocenę. Możecie używać słowników online i papierowych.  

Proszę przesłać prace do 09.05.2020 do godziny 12. e-mail: magdasienkowska7@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=jyecN115Is4
https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140083
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty3


Historia 

Temat: Powstańcy styczniowi i podziemne państwo. 

 

  Zapamiętaj: 

- W 1863r. w zaborze rosyjskim wybuchło powstanie styczniowe. 

- Powstańcy byli gorzej uzbrojeni i zorganizowani od armii rosyjskiej, dlatego powstanie miało 

charakter wojny partyzanckiej. 

- Ostatnim przywódcą powstania styczniowego był Romuald Traugutt. W 1864r. został on 

aresztowany przez Rosjan i stracony. 

- Powstanie styczniowe było największym polskim powstaniem w XIX stuleciu. Po jego 

upadku na Polaków spadły dotkliwe prześladowania ze strony carskich władz. 

 

  W zeszycie przedmiotowym zapisz: 

- 1863r.- wybuch powstania styczniowego, 

- 1864r.- aresztowanie i śmierć Romualda Traugutta, 

- manifestacja - masowe wystąpienie publiczne, którego uczestnicy wyrażają swoje 

stanowisko: poparcie, protest, sympatię wobec czegoś lub kogoś, 

- wojna partyzancka - nieregularna wojna prowadzona na tyłach wroga, zazwyczaj skierowana 

przeciw okupantowi. Jej powodzenie jest ściśle związane z szerokim poparciem ludności. 

 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 1 str.57. 

Wychowanie fizyczne 

Temat: Kozłowanie piłki.                 

Ćwicz kilka razy w tygodniu. 

https://www.youtube.com/watch?v=-DhQ23yVDrE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-DhQ23yVDrE

