
Klasa IV 

30.03.2020 

Język polski 

Temat: Bawimy się w rymy, zabawa to łatwa... 

Stanisław Grochowiak "Wyliczanka" 

"Tutaj łąka, tam biedronka- 

idzie niebem śpiew skowronka. 

Za słowikiem stoją bzy. 

Będziesz ty! 

Ale słoty poprzez płoty 

niosą ciemnych chmur namioty, 

nad bajorem mgła. 

Będę ja! 

Noc katula się po niebie, 

lis za kretem dróżki grzebie, 

ma na łapkach szron. 

Kto to będzie? 

On! " 

Ćwiczenie 1 

Przeczytaj uważnie powyższy wiersz, a następnie wypisz w zeszycie pary rymujących się 

wyrazów. 

Ćwiczenie 2 

Wyodrębnij w wierszu cząstki (zwrotki) ukazujące trzy różne krajobrazy. Zatytułuj je. 

Pod każdym tytułem narysuj w zeszycie odpowiadającą mu ilustrację. 

Ćwiczenie 3 

Zapisz w zeszycie trzy dowolne wyliczanki, możesz poprosić o pomoc rodziców lub 

skorzystać z Internetu. 

Powodzenia         

Przypominam mój adres do wysłania pracy domowej – dziennika: barbara_darkowska@wp.pl 



Język angielski 

Temat: Utrwalanie słownictwa związanego z czynnościami codziennymi poprzez 

rozwiązywanie ćwiczeń interaktywnych. 

Celem dzisiejszych zajęć jest utrwalenie słownictwa dotąd poznanego związanego z 

czynnościami codziennymi. Proszę zagrać w gry i rozwiązać ćwiczenia, które 

przygotowałam.  

Słownictwo z podręcznika str. 89. 

https://wordwall.net/pl/resource/1096268 

https://wordwall.net/pl/resource/1096280  

https://wordwall.net/pl/resource/1096345  

https://wordwall.net/pl/resource/1096364  

https://wordwall.net/pl/resource/1096390  

 

Matematyka 

Temat: Obliczanie ułamka liczby naturalnej. (temat na 2 jednostki lekcyjne). 

Proszę przeanalizować udostępniony materiał na platformie epodreczniki z tematu 

„Obliczanie ułamka danej liczby.”, następnie w zeszycie pod tematem wykonać zadanie  

2 i 3 str. 270  oraz 5 i 7 str. 271. 

Praca domowa: Zadanie 4 str. 270 i 6 str.271- proszę we wtorek przesłać na adres            

e-mail: danuta.raj.1613@gmail.com 

 

Przyroda 

Temat: Organizmy różnych warstw lasu 

1. Warstwy roślinności w lesie. 

2. Temperatura powietrza, wilgotność i nasłonecznienie występujące w poszczególnych 

warstwach lasu. 

3. Przykłady roślin tworzących poszczególne warstwy. 

4. Dlaczego rośliny runa leśnego kwitną wczesną wiosną?  

5. Znaczenie ściółki leśnej dla życia w lesie. 

6. Przykłady grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących. 

7. Przystosowania roślin w poszczególnych warstwach lasu do panujących tam 

warunków. 

8. Jak można poznać las za pomocą zmysłów? 

https://wordwall.net/pl/resource/1096268
https://wordwall.net/pl/resource/1096280
https://wordwall.net/pl/resource/1096345
https://wordwall.net/pl/resource/1096364
https://wordwall.net/pl/resource/1096390


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

Przeczytaj temat 40 z książki. Znajdź odpowiedzi w tekście do poleceń do samokontroli    

(str. 164)- wykonaj to ustnie. Jeżeli pozwolą na to możliwości, możesz przejść się do lasu z 

osobą dorosłą i go poobserwować na podstawie zdobytej wiedzy. Jeżeli w domu będą 

pieczarki- obejrzyj ją przez szkło powiększające- nóżkę, blaszki, kapelusz- przekrój na pół i 

jeszcze raz obejrzyj. 

Religia 

Temat: Wielki Tydzień                                                                                                                       

Ostatni tydzień Wielkiego Postu nosi nazwę Wielkiego Tygodnia. To w nim dokonały się 

najważniejsze wydarzenia związanie z naszą wiarą. Tydzień ten rozpoczyna się Niedzielą 

Palmową upamiętniającą wjazd Pana  Jezusa do Jerozolimy. Łączy w sobie aż 3 okresy 

liturgiczne: Wielki Post, Triduum Paschalne oraz okres Wielkanocny. W Wielki Czwartek 

obchodzimy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Pan Jezus ustanowił sakramenty 

Eucharystii i kapłaństwa. Liturgia tego dnia kończy się przeniesieniem Najświętszego 

Sakramentu do tzw. Ciemnicy – symbolizuje to pojmanie i uwięzienie Pana Jezusa. Wielki 

Piątek mówi nam o śmierci Pana Jezusa dla odkupienia ludzkich grzechów.                           

W centrum tej liturgii stoi krzyż. Przebiega ona w następującej kolejności: Liturgia słowa            

(z czytaniem Męki Pańskiej z podziałem na role i rozbudowaną modlitwą powszechną), 

Adoracja Krzyża, Komunia Święta, Procesja do Grobu Pańskiego.  

Wysłuchaj jak brzmi śpiew modlitwy powszechnej w tym dniu, zastanów się nad jej treścią, a 

w zeszycie zapisz jakie są jej intencje (za kogo modlimy się w kolejnych wezwaniach). 

Użyj tego liku: https://www.youtube.com/watch?v=jU82PnCao3Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jU82PnCao3Y


31.03.2020 

Język polski 

Temat: Przecinek, kropka, myślnik, wykrzyknik, pytajnik... – co krok. 

Ćwiczenie 1 

Przepisz poprawnie podane zdania  w zeszycie. Oddziel wyrazy i wstaw znaki 

interpunkcyjne. 

kotymająbursztynowezielonelubniebieskieoczy 

lisyżywiąsiędrobnymigryzoniamiptakamiżabamiowadamipadlinąatakżeowocamileśnymi 

wydrymajągęstąlśniącąprzylegającądociałasierść 

potężnabudowaciałaogromneuszytrąbaorazciosyróżniąsłoniaodinnychssaków 

mrówkojadyzjadająmrówkiitermityniekiedyteżinneowadyatakżelarwychrząszczy 

Zapamiętaj! 

W zdaniu pojedynczym przecinek stawiamy między częściami zdania jednego typu, które nie 

są połączone żadnym spójnikiem lub połączone spójnikami: ale, lecz, jednak, a, więc, toteż, 

dlatego. 

Nie stawiamy przecinków przed spójnikami: ani, ni, i, oraz, albo, lub, czy, bądź. 

Ćwiczenie 2 

Podane zdania przepisz w zeszycie, uzupełniając je przecinkami. 

  1.  Na stole i na krzesłach i na półkach i na podłodze rozciągała się pajęczyna. 

  2. Będę pisała wiersze albo pamiętniki albo opowiadania. 

  3.  Nie przyniosłeś ani ołówka ani zeszytu ani nawet brudnopisu. 

  4. W kolejce czekały całe stosy papierów i dokumentów i zdjęć do posegregowania. 

  5.Ludzie pracowali na polu lub w oborze lub w stodole. 

 

Język angielski 

Temat: Sposoby określania czasu-szczegółowe omówienie zegara. 

Celem dzisiejszej lekcji jest bardziej szczegółowe omówienie sposobów określania czasu. 

Proszę przyjrzeć się obrazkowi, który ilustruje sposoby wyrażania minut.  



 

Pokazywałam wam już ten obrazek, omawialiśmy go przy ostatnich działach. Ten dział ściślej 

się koncentruje na określaniu czasu, dlatego wracamy do omówienia zegara. Tłumaczę 

wyrażenia.  

O’clock- określenie godziny pełnej. – It’s three o’clock.- Jest trzecia. 

Five past- 5 minut po 

Ten past-10 minut po 

Quarter past/after- piętnaście po/kwadrans po 

Twenty past- dwadzieścia po 

Twenty-five past- 25 po… 

Half past- 30 po.... 



Twenty-five to – za dwadzieścia pięć...... 

Twenty to- za dwadzieścia… 

Quarter to- za piętnaście…. 

Ten to-za dziesięć….. 

Five to- za pięć……. 

It’s five past one. – jest pięć po pierwszej. 

It’s half past six.- Jest szósta trzydzieści. 

It’s twenty-five to nine.- jest za dwadzieścia pięć dziewiąta. 

Proszę przepisać to wszystko do zeszytu oraz nauczyć się tych reguł.  

Dodatkowo: 

Istnieje bardziej nieoficjalne określanie czasu w języku angielskim. 

2:17- two seventeen- druga siedemnaście 

11:30- eleven thirty- jedenasta trzydzieści 

Po polsku również częściej określamy czas w taki sposób.  

 

Wychowanie fizyczne 

Zapraszam wszystkich do wspólnych ćwiczeń. 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

Wykonaj przez 10 min. ćwiczenia ogólnorozwojowe, które poznałeś/aś do tej pory na 

lekcjach wychowania fizycznego.  

Pamiętaj aby zachować odpowiednią ilość powtórzeń, np. 10 razy. 


