
Klasa IV 

18.05.2020 (poniedziałek) 

Język polski 

Temat: Symbole na kartach powieści. 

Symbol - semantyczny środek stylistyczny, który ma jedno znaczenie dosłowne i różną liczbę 

znaczeń ukrytych, np. symbolem władzy królewskiej jest jabłko, róża jako kwiat to symbol 

miłości,itp. 

Zadanie 1.  

Podaj jak najwięcej skojarzeń (min. 4) do podanych wyrazów: 

 BRAMA  KLUCZ 

 ZAMEK  RÓŻE  

 OGRÓD 

Zadanie 2 

Odwołaj się do fragmentów powieści, przeczytaj te, w których występują wymienione 

wcześniej symbole i pomyśl, jaką rolę pełnią w utworze. Teraz zapisz swoje spostrzeżenia. 



Podpowiedzi  -brama, furtka - rozdział 8  

                                  klucz - rozdział 7 i 8  

                                 zamek - rozdział 4  

                                 róże - rozdział 10  

                                 ogród - rozdział 8, 10, 13, 15  

Wykonaj na platformie wsipnet: I.3 Praca z lekturą – Zestaw 4 – Frances Hodgson Burnett, 

Tajemniczy ogród 

https://app.wsipnet.pl/cwiczenia/podglad/2/7813 

Matematyka 

Temat: Obliczenia kalendarzowe. 

Proszę wykonaj ćwiczenie XII.4. (Uczeń wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, 

tygodniach, miesiącach, latach) – Zestaw 2 na platformie wsipnet. 

 

Religia 

Temat: Odnaleźć siebie na kartach Ewangelii. 

1. Przeczytaj opis lekcji 

„Żywe jest Słowo Boże i skuteczne” – te słowa z Pisma Świętego odnoszą się                 

do naszego życia. Nie są to tylko opowieści o dawnych czasach. Każdy z nas, jeśli 

sięgnie po Słowo Boże, może odnaleźć w Nim pomoc, której potrzebuje w czasie 

swojego życia. Szczególnie w Ewangeliach, opisujących życie Pana Jezusa, możemy 

znaleźć odpowiedź na nasze pytania. Wystarczy tylko zacząć szukać. 

2. Przeczytaj fragment Ewangelii według św. Łukasza rozdział 15, wersety od 4 do 6 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=330   

3. W zeszycie napisz kogo oznacza Pasterz, a kogo owce. 

Przyroda 

Temat: Krajobraz okolicy dawniej i dziś 

1. Składniki krajobrazu najbliższej okolicy 

2. Aktualne i dawne elementy krajobrazu najbliższej okolicy 

3. Pochodzenie nazwy swojej miejscowości 

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

Przeczytaj temat 52 z książki (zwróć uwagę skąd wzięły się nazwy miejscowości). Znajdź 

odpowiedzi w tekście do poleceń do samokontroli (str. 212)- wykonaj to ustnie.                               

Na platformie edukacyjnej  w zakładce podręczniki znajdź nasz podręcznik „Przyroda 4”- 

kliknij w niego, następnie otworzą się działy książki- kliknij w VI dział „Krajobraz 

najbliższej okolicy”. „Przewracając” po kolei kartki dojdziesz do lekcji nr 52.  Przesuwając 

https://app.wsipnet.pl/cwiczenia/podglad/2/7813
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=330


kursorem w „dół” dojdziesz do dwóch zestawów ćwiczeń (Zestaw 1 i 1)- wykonaj je- masz 

czas do środy 20 maja. Być może widzisz je wchodząc na stronę, ale warto jeszcze raz 

powtórzyć. Ocenię na plusy z odpowiedzi. 

Możesz dopytać się rodziców, czy wiedzą skąd wzięła się nazwa Twojej miejscowości. 

Odpowiedź zapisz pod punktami w temacie. Przeczytasz, gdy wrócimy do szkoły. 

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

do danego tematu.  

Język angielski 

Temat: Free time, unit 8- czas wolny, wprowadzenie słownictwa do działu 8. 

Zaczynamy ostatni dział w naszej książce. Jest to rozdział o czasie wolnym. Dzisiaj będzie 

słownictwo. 

Podręcznik strona 101, przepisujemy słowa do zeszytu: 

Collect things- zbierać rzeczy 

Go dancing- iść na zajęcia taneczne/tańczyć 

Surf the Internet- przeglądać Internet  

Play a musical instrument- grać na instrumencie 

Go swimming- iść pływać 

Go to the cinema- iść do kina 

Play chess- grać w szachy 

Draw- rysować 

Read magazines- czytać gazety 

Listen to music- słuchać muzyki 

Watch DVDs- oglądać filmy/DVD 

Meet my friends- spotykać się z moimi przyjaciółmi 

Go cycling- jeździć rowerem  

Wykonaj ćwiczenia online utrwalające słownictwo: 

https://wordwall.net/play/2315/028/471  

https://wordwall.net/play/2314/890/465  

https://wordwall.net/play/2315/028/563  

Zrób ćwiczenie 1 i 2 na stronie 43 w zeszycie ćwiczeń.  Prześlij wykonane ćwiczenia na                    

e-mail: magdasienkowska7@gmail.com Nie zapomnij się podpisać  

https://wordwall.net/play/2315/028/471
https://wordwall.net/play/2314/890/465
https://wordwall.net/play/2315/028/563
mailto:magdasienkowska7@gmail.com


19.05.2020 (wtorek) 

Język polski 

Temat: Kim jest Dick – bohater powieści? 

  

1. Przedstawienie postaci.  

Dick Sowerby,  

- bohater powieści pt. "Tajemniczy ogród",  

- 12 lat,  

- jedenaścioro rodzeństwa, najbardziej ufa Marcie, mieszka na wrzosowisku w małej, 

skromnej chatce.  

2. Wygląd:   

- zadarty nosek, bardzo czerwone policzki (jak dwa maki), duże niebieskie oczy, w których 

odbijało się całe wrzosowisko,  szeroki uśmiech, ruda czupryna, ubrany skromnie, ale 

schludnie.  

3. Jak mówi?  

 - kulturalnie przedstawia się Mary, wyraża się prosto, pochodzi ze wsi, posługuje się gwarą 

(trza zamiast trzeba), przekonująco, poza tym cicho i spokojnie.  

4. Jak się porusza?  

 - nie wykonuje żadnych gwałtownych ruchów, chodzi cicho,  bezszelestnie, łagodnie, w ten 

sposób nie płoszy zwierząt, jest ich największym przyjacielem.  

5. Jakie posiada umiejętności?  

- gra na fujarce, rozmawia ze zwierzętami, tłumaczy Mary mowę gila, zaklina zwierzęta, zna 

rośliny, doskonale wie, co potrzeba do pracy w ogrodzie.   

  



6. Jakie ma cechy?  

- zaradny, miły, sympatyczny, rozsądny, przyjacielski, łatwo nawiązuje kontakty, można na 

nim polegać w każdej sytuacji, nie zdradzał żadnego powierzonego sekretu, pracowity, 

cieszył się każdym dniem.   

7. Moja ocena.   

 

 

Zadanie domowe  

Czy Dick mógłby być moim przyjacielem? Uzasadnij swoje zdanie - opis postaci. 

(prace przesyłamy mailem – barbara_darkowska@wp.pl ) 

 

Matematyka 

Przez kolejne dwie lekcje przypomnimy i powtórzymy zasady zapisywania liczb w systemie 

rzymskim.  

Temat: Zapisywanie i odczytywanie liczb w systemie rzymskim.  

https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-i-odczytywanie-liczb-w-systemie-

rzymskim/D1AbHJ7ac 

Proszę w zeszycie wykonać z platformy ćwiczenia 1 – 3, natomiast na platformie ćwiczenia 8, 

9, 10, 11,12  i 14.  

Język angielski 

Temat: Wprowadzenie formowania pytań w czasie present simple. 

Wiemy już, że czas present simple to czas teraźniejszy prosty i używamy go kiedy 

opowiadamy o np. przebiegu typowego dla nas dnia.  

Dzisiaj będzie formowanie pytań dla czasu present simple, ponieważ używamy go również do 

mówienia o tym, co lubimy robić, a to również przyda się w tym dziale. 

 

 

 

 

 

mailto:barbara_darkowska@wp.pl
https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-i-odczytywanie-liczb-w-systemie-rzymskim/D1AbHJ7ac
https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-i-odczytywanie-liczb-w-systemie-rzymskim/D1AbHJ7ac


Zapoznaj się i przepisz notatkę: 

                                                                                                                                                      



Zapisz notatkę. Przypomnij sobie ogólne zasady present simple. Wykonaj ćwiczenie w zeszycie: 

 

W tym ćwiczeniu należy zadecydować na podstawie zdania i osób czy będzie do/does. 

Uważnie analizuj zdania. Prześlij notatkę i ćwiczenie na e-mail: 

magdasienkowska7@gmail.com  

Wychowanie fizyczne 

Temat: Profilaktyczne zasady utrzymania higieny.       

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

Temat: Skok w dal z krótkiego rozbiegu.       

Znajdź dogodne i bezpieczne miejsce - wykonaj kilka skoków. Przed ćwiczeniami przygotuj 

organizm do wysiłku, wykonaj rozgrzewkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=trrUXyyNTz8 

Zajęcia kreatywne 

Temat: Urok kwitnących sadów. Od kwiatu do owocu. Wykonujemy laurkę dla mamy. 

Wejdź w poniższe linki, dwa pierwsze dotyczą rozwoju owoców, natomiast trzeci link to 

praca do wykonania na Dzień Matki. Powodzenia. 

1. https://vimeo.com/288537050 

2. https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo 

3. https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0 

mailto:magdasienkowska7@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ZgCTSCVVDXY
https://www.youtube.com/watch?v=trrUXyyNTz8
https://vimeo.com/288537050
https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo
https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0


20.05.2020 (środa) 

Język polski 

Temat na dwie godziny lekcyjne. 

Temat: „Między smutkiem i radością łza się kręci w oku”. Pisownia wyrazów z ą i ę. 

Podręcznik „Nauka o języku i ortografia” 

Wykonaj w zeszycie ćw. 1 i 3 str.202, 4 str.203, 5 str.204, 7 str.205. 

Przyroda 

Temat: Obiekty chronione w najbliższej okolicy 

1. Formy ochrony przyrody w Polsce 

2. Parki narodowe najbliższej okolicy (Biebrzański PN, Wigierski PN, Narwiański PN, 

Białowieski PN) 

3. Przykłady rezerwatów i pomników przyrody w Polsce 

4. Zasady zachowania się na terenie parku narodowego 

5. Zadania LOP (Ligi Ochrony Przyrody) 

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

Przeczytaj temat 53 z książki (zwróć uwagę na różnicę między pomnikiem przyrody, 

rezerwatem przyrody, parkiem krajobrazowym, a parkiem narodowym). Znajdź odpowiedzi 

w tekście do poleceń do samokontroli (str. 217)- wykonaj to ustnie.  Na platformie 

edukacyjnej  w zakładce podręczniki znajdź nasz podręcznik „Przyroda 4”- kliknij w niego, 

następnie otworzą się działy książki- kliknij w VI dział „Krajobraz najbliższej okolicy”. 

„Przewracając” po kolei kartki dojdziesz do lekcji nr 53.  Przesuwając kursorem w „dół” 

dojdziesz do zestawu ćwiczeń (Zestaw 1)- wykonaj je- masz czas do poniedziałku 25 maja. 

Być może widzisz je wchodząc na stronę, ale warto jeszcze raz powtórzyć. Ocenię na plusy 

z odpowiedzi. 

Proszę obejrzyj filmy (drugi film jest dość długi, ale naprawdę warto- jeżeli nie masz czasu 

obejrzyj chociaż od minuty 8:20 do 30:00). 

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

https://www.cda.pl/video/2733699e4 

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

do danego tematu.  

Na 27 maja jest zaplanowana praca klasowa z działu "Krajobraz najbliższej okolicy"- 

jest już zapisana w e- dzienniku. Przygotowujcie się do niej najlepiej jak potraficie. 

Potem będziemy powtarzać  i utrwalać zdobyte umiejętności. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=B_msJAqQxwU
https://www.cda.pl/video/2733699e4


Informatyka 

Temat: Programowanie – W poszukiwaniu przygód. 

Wejdź na stronę https://code.org/minecraft i rozpocznij „Poszukiwanie przygód                                     

z Minecraftem”. Wykonaj przynajmniej 7 zadań. 

 

Plastyka 

Temat: Wyjście do muzeum – w świecie dzieł sztuki. Czy wszystkie eksponowane dzieła 

muszą nam się podobać? O temacie i nastroju dzieł. Obrazy, które powiesilibyśmy                     

w domu, w szkole, w bibliotece. Jak wyeksponować obraz? 

1. Zapisz poniższą notatkę. 

NOTATKA: 

Muzeum (łac. musaeum, z gr. μουσεῖον mouseíon ‘świątynia muz’) – instytucja kultury 

powołana w celu gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi wartość 

historyczną bądź artystyczną. W większych muzeach niewielka część z tych obiektów jest 

udostępniana publiczności w postaci wystaw stałych lub czasowych, natomiast reszta jest 

przechowywana w specjalnie do tego przystosowanych magazynach.  

Galeria sztuki – pomieszczenie lub zbiór pomieszczeń przeznaczony do prezentacji dzieł 

sztuki. 

Otwarcie nowej wystawy, zwykle uroczyste, tylko dla zaproszonych gości, (przeważnie 

specjalistów i krytyków), często połączone z konferencją prasową – to wernisaż.  

Eksponat – przedmiot wystawiony do oglądania w muzeum lub na wystawie. 

2. Poznaj 10 najciekawszych muzeów na świecie: https://www.bankier.pl/wiadomosc/10-

najpiekniejszych-i-najslynniejszych-muzeow-na-swiecie-2112822.html Zwróć uwagę, jakie 

eksponaty są w nich zgromadzone. Zapisz do zeszytu nazwy każdego wymienionego muzeum 

wraz z miejscem, gdzie się znajduje. 

3. W dzisiejszych czasach, kiedy niemożliwe jest wybranie się na wycieczkę, zwiedzenie 

muzeum, proponuję skorzystać z możliwości, którą przygotowały różne ciekawe muzea – udania 

się na wirtualny spacer. Wejdź w link: https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-

muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/ i postaraj się obejrzeć propozycję przynajmniej jednego 

muzeum. Będziesz miał możliwość zwiedzać słynne spiralne schody Guggenheima w 

Guggenheim Museum (Nowy Jork) czy kolekcję dzieł Moneta, Cézanne’a i Gauguina w 

paryskim Musée d’Orsay. Oczywiście nie będą to doznania równe tym, jakie odczuwamy 

podczas prawdziwej wizyty, ale będziesz miał przynajmniej wyobrażenie o tym, jak 

wyeksponowana jest sztuka, jakie zbiory zawierają różne muzea świata czy chociażby jakiej 

wielkości są dane dzieła. Może któreś z nich jesteś już w stanie rozpoznać?  

 

https://code.org/minecraft
https://www.bankier.pl/wiadomosc/10-najpiekniejszych-i-najslynniejszych-muzeow-na-swiecie-2112822.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/10-najpiekniejszych-i-najslynniejszych-muzeow-na-swiecie-2112822.html
https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/
https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/


PRACA DOMOWA 

Przypomnij tematy w malarstwie, wchodząc w link: 

https://batoryart.wordpress.com/2013/09/24/tematy-w-malarstwie/ Dokładnie obejrzyj ilustracje, 

zwróć uwagę, jak nazywamy poszczególne rodzaje krajobrazu. 

 

 

21.05.2020 (czwartek) 

Matematyka 

Temat: Liczby wielocyfrowe. 

Proszę w zeszycie rozwiązać następujące zadania.  

Zadanie 1 

Zapisz za pomocą cyfr liczbę 

1. dziesięć tysięcy dwadzieścia pięć 

2. dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset 

3. sześćset pięć tysięcy trzy 

 

Zadanie 2 

Zapisz słownie podane liczby: 64, 139, 9574, 55 102, 12 906 489. 

 

Zadanie 3 

Napisz wszystkie liczby trzycyfrowe, których suma cyfr wynosi cztery. 

 

Język angielski 

 

Temat: Present Simple- tworzenie przeczeń.  

Dzisiaj mamy tworzenie przeczeń i odpowiedzi na pytania. Wiemy już jak zadawać pytania, 

przechodzimy do przeczeń.  

https://batoryart.wordpress.com/2013/09/24/tematy-w-malarstwie/


 

KIEDY CHCEMY ODPOWIEDZIEĆ TWIERDZĄCO ODPOWIADAMY: 

Yes, I/you/we/they do.  

Yes, she/he/it does. 

Wykonaj notatkę. Na podstawie wiadomości zrób ćwiczenia 1,4 na stronie 45 w zeszycie 

ćwiczeń. 

Zdjęcie notatki i zadań wyślij na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com   

 

Wychowanie fizyczne 
 

Temat: Prawidłowa postawa ciała.     

https://www.youtube.com/watch?v=FlTC8KxBUKw 

Religia 

Temat: Hart ducha. 

1. Przeczytaj opis lekcji 

Często w naszym życiu zdarza się tak, że nasze chęci do robienia dobrych rzeczy 

szybko się kończą. Podobnie może być w naszej przyjaźni z Panem Jezusem. Musimy 

się starać aby o nim nie zapominać. Modlitwa, udział we Mszy Świętej, czytanie 

Pisma Świętego, pomoc innym to tylko niektóre ze sposobów pomagających nam 

bardziej kochać Pana Jezusa. 

2. Przeczytaj fragment Ewangelii mówiący o tym, czego uczy nas Pan Jezus 

(Ewangelia wg św. Jana rozdział 13, wersety od 34 do 35) 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=352  

3. Jako notatkę zapisz w zeszycie modlitwę Akt miłości. 

https://www.youtube.com/watch?v=FlTC8KxBUKw
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=352


Muzyka 

Temat: "Wielkie plany dla każdej mamy". Dla Ciebie, mamo! Dla Ciebie, tato! 

Co będziecie dzisiaj robić? 

- Zaśpiewacie piosenki dla mamy 

- Zaśpiewacie piosenki dla taty 

 

Mama i tata to najważniejsze osoby w życiu dziecka. Zawsze służą pomocą, wspierają, 

pocieszają. Są pierwszymi nauczycielami i przyjaciółmi. Dziś podziękujcie Waszym 

rodzicom piosenką.  

Zaśpiewajmy! 

https://youtu.be/S8wjPm8wv-w 

Na początku kalendarzowego lata obchodzi się Dzień Ojca. W Polsce przypada on pod koniec 

roku szkolnego. Jest to okazja, aby podziękować wszystkim tatom za ich miłość i opiekę oraz 

za wszystkie wspaniałe chwile spędzone razem na zabawie i wędrówkach. 

 

Posłuchajmy! 
Posłuchajcie innych piosenek dla mamy i taty. 

 

https://youtu.be/j09kDRPi3tE 
https://youtu.be/K4L7hvqBx-0 

 

Uzupełnij kartę pracy: 

 

Technika 

Temat: Pierwsza pomoc przedmedyczna. 

1. Podstawowe  zasady udzielania pierwszej pomocy. 

2. Zasady postepowania z osobą przytomną i nieprzytomną . 

Pierwsza pomoc przedmedyczna to czynności ratownika (osoby udzielającej pierwszą pomoc) 

prowadzące do zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu 

przyjazdu wykwalifikowanych służb. 

 

https://youtu.be/j09kDRPi3tE
https://youtu.be/K4L7hvqBx-0


Etapy pierwszej pomocy : 

1. ocena sytuacji 

2. zabezpieczenie miejsca zdarzenia 

3. ocena stanu poszkodowanego 

4. wezwanie pomocy 

5. udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej według potrzeby 

 

Zasady udzielania pierwszej pomocy : 

- wezwać fachową pomoc 

- dbać o drożność dróg oddechowych 

- dbać o komfort termiczny poszkodowanego 

- pozostać na miejscu zdarzenia 

- kontrolować oddech  

- nie poruszać poszkodowanego bez potrzeby 

- nie podawać leków 

- nie podawać niczego do jedzenia, do picia 

PODSUMOWANIE : 

 
ZADANIE DO WYKONANIA : zapoznaj się z tematem lekcji – podręcznik str.116-118 ,  

w zeszycie przedmiotowym zapisz temat lekcji i krótką notatkę ( możesz wydrukować i wkleić) 

Zachęcam do obejrzenia : https://ww.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo


22.05.2020 (piątek) 

Język polski 

Temat na dwie godziny lekcyjne. 

Temat: „Trochę rymuję, bo poetą się czuję”. Pisownia wyrazów z ą i ę – utrwalenie. 

Zeszyt ćwiczeń: „Nauka o języku i ortografia” 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia ze stron: 100-103. 

Matematyka 

Temat: Porównywanie liczb naturalnych. 

Lekcja z wykorzystaniem platformy epodreczniki. 

https://epodreczniki.pl/a/porownywanie-liczb-naturalnych/D12kxcNpI 

Proszę wykonać ćwiczenia 1 – 3 na platformie. 

Historia 

Temat: W czasach zwycięstw i latach niewoli - powtórzenie wiadomości. 

 

Wykonaj zadanie 2 str.144 z podręcznika i wyślij do 27.05.2020 r. na adres 

 

h.jeczelewska.gimraj@gmail.com  - praca na ocenę. 

 

Język angielski 

 

Temat: Grammar and vocabulary- unit 8- gramatyka i słownictwo z działu 8                                              

w ćwiczeniach. 

Na podstawie dotąd zrobionych notatek i poznanych słów wykonaj ćwiczenia 2 na stronie 44 

w ćwiczeniach oraz 5 na stronie 45, również w ćwiczeniach. 

Rozwiązania prześlij na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com  

 

Wychowanie fizyczne 
 

Temat: Czym są zdolności motoryczne?     

Obejrzyj film i zapamiętaj co to jest motoryka. 

https://www.youtube.com/watch?v=F8yN2kgmOEA 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/porownywanie-liczb-naturalnych/D12kxcNpI
mailto:h.jeczelewska.gimraj@gmail.com
mailto:magdasienkowska7@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=F8yN2kgmOEA

