
KLASA IV 

27.04.2020 r. 

Język polski 

Temat: „Od słowa do słowa i plotka gotowa” Jan Brzechwa „Ptasie plotki”. 

Podręcznik: „Słowa z uśmiechem” str.238  lub platforma wsipnet: 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140078#hook-2 

Przeczytaj uważnie tekst wiersza, a następnie wykonaj w zeszycie ćwiczenie 2, 5, 6 i 7 str. 240-

241. 

Dla chętnych ćw. 2 str. 241 

Matematyka 

Zrealizowaliśmy już cały dział dotyczący ułamków zwykłych ( sprawdzian odbędzie się za tydzień 

we wtorek – 05.05.2020). Od dzisiejszej lekcji zaczynamy więc powtarzać i utrwalać przerobiony 

materiał. 

Na ostatnich lekcjach uczyliście się o liczbach mieszanych. W związku z tym w  najbliższą środę 

napiszecie kartkówkę z tego tematu. Wyślę ją tak jak ostatnią przez wsipnet   o godz. 10.00. Chcąc 

się dobrze do niej przygotować, przypomnij sobie  jak zapisać słownie liczby mieszane, co to jest 

ułamek właściwy i niewłaściwy, jak zamienić ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną i odwrotnie, 

jak się porównuje liczby mieszane, jak zaznaczyć liczbę mieszaną na osi liczbowej. 

Temat: Ułamki zwykłe – czy już to umiem? 

(temat na 2 jednostki lekcyjne). 

Proszę pod tematem rozwiązać zadania 2 – 5 z podręcznika str.297 oraz 9 – 13 str.300. 

Praca domowa: Zadanie 1 str.297 (podręcznik)  oraz proszę rozwiązać na platformie wsipnet 

ćwiczenie z działu IV.5. Uczeń przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej,                         

a liczbę mieszaną w postaci ułamka niewłaściwego – Zestaw 1. 

 

Przyroda 

Temat: Organizmy słodkowodne 

1. Przykłady ryb słodkowodnych występujących w Polsce. 

2. Przykłady słodkowodnych zwierząt (innych niż ryby) żyjących w Polsce. 

3. Strefy występowania roślin w jeziorze. 

4. Czym jest plankton i jakie jest jego znaczenie. 

5. Przystosowanie roślin do życia w wodzie. 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140078#hook-2


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

temat 47 z książki. Znajdź odpowiedzi w tekście do poleceń do samokontroli (str. 192)- wykonaj 

to ustnie.  

Jako ciekawostkę możesz  obejrzeć film na youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=3Wqw9vfTnnc 

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

tematu. 

Przygotowujemy się do testu sprawdzającego wiedzę z działu V. Test napiszecie 

w poniedziałek 4 maja. 

 

Religia 

Temat: „Trwajcie we Mnie” J 15,4  

1. Przeczytaj opis tematu: 

Pan Jezus przekazując swoją naukę, często posługiwał się obrazami zrozumiałymi dla jego 

słuchaczy. Jednym z nich było porównanie do winnego krzewu. Pokazuje ono, że aby 

owoce mogły rosnąć muszą być częścią krzewu. Tak samo my, aby się rozwijać, musimy 

być blisko Pana Boga.  

2. Przeczytaj temat nr 43 z podręcznika „Trwajcie we Mnie” (str. 122-124) 

3. Wydrukuj lub przerysuj obrazek i pokoloruj go:  

http://bibliadladzieci.com/materialy/kolorowanki/krzew-winny-latorosle-kolorowanka/  

Język angielski 

Temat: Określanie częstotliwości wykonywania czynności za pomocą przysłówków. 

Dzisiaj mamy przysłówki częstotliwości, których używamy stosując czas teraźniejszy prosty, 

którego się uczymy- present simple. 

Przysłówek częstotliwości-czyli jak często wykonuję daną czynność.  

Podręcznik, strona 94. 

Mamy ramkę z przysłówkami(przepisujemy do zeszytu): 

Never- nigdy 

Sometimes- czasami 

Often- często 

Always-zawsze 

I never watch DVDs. – Nigdy nie oglądam filmów(w tym wypadku DVDs oznacza nie płyty 

DVD, a filmy.) 

https://www.youtube.com/watch?v=3Wqw9vfTnnc
http://bibliadladzieci.com/materialy/kolorowanki/krzew-winny-latorosle-kolorowanka/


I sometimes watch DVDs.- Czasami oglądam filmy. 

I often watch DVDs.-  Często oglądam filmy. 

I always watch DVDs.- Zawsze oglądam filmy. 

Możecie posłuchać nagrania z wymową przysłówków, pobierając CD 3 ze strony: 

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

Wykonajcie ćwiczenie( w tym ćwiczeniu należy pamiętać o kolejności-przysłówek częstotliwości 

poprzedza czasownik). 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit7/stepsfunzone07_03?cc=pl&selLanguage=pl 

W zeszycie wykonaj ‘’Extra Steps’’ ze strony 94, należy ułożyć zdania w kolejności. 

Efekty pracy wyślijcie do mnie na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com 

 

 

28.04.2020 r. 

Język polski 

Temat: „Jak sobie pościelesz...Synonimów ciąg dalszy”. 

Lekcja z platformy epodręczniki: 

https://epodreczniki.pl/a/jak-sobie-poscielesz/D15B6MajE 

W zeszycie wykonujemy ćw.3, 7 i 10 z platformy. 

Praca domowa - Test 8 – Zróżnicowanie języka (platforma wsipnet) 
 

Język angielski 

Temat: Grammar steps- adverbs of frequency in use-przysłówki częstotliwości. 

Podręcznik, strona 95. 

Odtwórz nagranie 3.15 i wysłuchaj opowiadania. Nagrania do pobrania, CD 3: 

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

Tłumaczenie opowiadania: 

Obrazek 1.: 

Nicky: Pośpiesz się ! Nigdy nie docierasz na czas do przyjazdu autobusu. Dlaczego? 

Clanker: Nie wiem. 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit7/stepsfunzone07_03?cc=pl&selLanguage=pl
mailto:magdasienkowska7@gmail.com
https://epodreczniki.pl/a/jak-sobie-poscielesz/D15B6MajE
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl


Obrazek 2.: 

Clanker: Zawsze wstaję rano. 

Obrazek 3.: 

Ben: To żart.  Czasami wstajesz o 8:30, Clanker. 

Obrazek 4.: 

Clanker: OK, OK. Ale zawsze ubieram się sprawnie/szybko. 

Ben: To prawda(Ale potem często ogląda ,,Psa robota’’ w telewizji. To jego ulubiony program.)  

Obrazek 5.: 

Clanker: Po tym, zawsze idę do szkoły z Benem.  

Ben: Tak, i nigdy nie spóźniamy się do szkoły. Chodź z nami, Nicky ! 

Nicky: Ok. 

Obrazek 6.: 

Nicky: Dawaj/Szybciej/no dalej Clanker! 

Clanker: Ok. Nie ma problemu! 

Na podstawie historyjki wykonaj ćwiczenie 9, strona 95 z podręcznika w zeszycie. Pamiętaj o 

kolejności- przysłówek częstotliwości-przed czasownikiem. 

Obejrzyj w wolnej chwili: 

https://www.youtube.com/watch?v=VpESOerMY7I 

Wychowanie fizyczne 

1) Temat: Rzuty z biegu oraz wyskoku. 

https://www.youtube.com/watch?v=d5W1dPE111E 
 

2) Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z ręcznikiem. 

Przed przystąpieniem do ćwiczeń wykonaj rozgrzewkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4  
 

Zajęcia świetlicowe 

Majowe Święta. Kto ty jesteś? 2 maja, 3 maja. 

Gra edukacyjna „Godność, wolność, niepodległość”. 

Wejdź na strony i posłuchaj: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

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

https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0  

https://niepodlegla.men.gov.pl/#/ 
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