
KLASA IV 

29.04.2020 r. 

Język polski 

Temat: W świecie mężczyzn. 

Lekcja z platformy epodręczniki: 

https://epodreczniki.pl/a/w-swiecie-mezczyzn/DfGSBVX5b 

W zeszycie wykonujemy ćw. 6, dla chętnych ćw. 12, pozostałe ćwiczenia wykonujemy na 

platformie. 

Przyroda 

Temat: Podsumowanie działu „Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy” 

 Przeczytaj temat 48 z książki. Znajdź odpowiedzi do poleceń z działu (str. 196)- wykonaj 

to ustnie.  

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

tematu. 

Test sprawdzający wiedzę z działu V  będzie udostępniony na platformie edukacyjnej 

wsipnet.pl 4 maja. 

Matematyka 

Temat: Ułamki zwykłe – rozwiązywanie zadań przekrojowych. 

(temat na 2 godziny lekcyjne). 

Proszę o rozwiązanie zadań 18 – 23 str.303 oraz 24 i 28 str.304 z podręcznika. 

 

Wychowanie fizyczne 

Temat: Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej z piłką. 

 

Przed przystąpieniem do ćwiczeń wykonaj rozgrzewkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY 

 

Informatyka 

 

Temat: Ćwiczymy pisanie na klawiaturze. 

Proszę wejść na stronę http://pisupisu.pl/klasa4/cale-zdania i ćwiczyć pisanie na klawiaturze.  

  

https://epodreczniki.pl/a/w-swiecie-mezczyzn/DfGSBVX5b
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
http://pisupisu.pl/klasa4/cale-zdania


 

Plastyka 

Temat: Budownictwo ludowe. 

1. Kontynuuj pracę sprzed tygodnia – projekt tradycyjnego domu z kartonu. Przypominam! 

Termin oddania prac do oceny: 6 maja 2020 r. Temat: „plastyka kl. IV – 22.-29.04”. Pamiętaj o 

podpisaniu pracy i sfotografowaniu jej z kilku stron (3-4 zdj.). 

 

30.04.2020 

Język polski 

Temat: Wszystkie skarby świata. 

Lekcja z platformy epodręczniki: 

https://epodreczniki.pl/a/wszystkie-skarby-swiata/D1GzfDy2J 

W zeszycie wykonujemy ćw. 5, 8, 9 i 11 z platformy. 

Język angielski 

Temat: Niecodzienne codzienne czynności młodych ludzi wykonujących ciekawe zajęcia w 

przeczytanych tekstach. 

Podręcznik, strona 96, ćwiczenie 1. 

Możesz wysłuchać opowiadania, pobierając CD 3, Nagrania 3.16: 

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

Tłumaczenie tekstu: 

Mój tydzień pracy 

Nazywam się Freddie. Mam jedenaście lat i jestem aktorem w telenoweli. Moja postać, Dan, ma 

problemy ze swoimi rodzicami. Kocham moją pracę i pęd życia/ zajęte/pełne pracy życie! 

Chodzę do szkoły w poniedziałki, wtorki i środy, a w czwartki i piątki do studia nagraniowego. 

Wstaję o szóstej, i z mamą jedziemy tam taksówką. Najpierw idę na stylizację włosów i makijaż 

studyjny. Potem, garderobiana/stylistka daje mi ciuchy do konkretnej sceny. Reżyser wzywa mnie 

często o ósmej.  

Moim nauczycielem w studiu jest pan Charles. Pomaga mi w zadaniach ze szkoły. Potem, o 

dwunastej, jem drugie śniadanie w bufecie z kanapkami. Pracuję tylko 6 godzin, ponieważ nie 

mam ukończonych dwunastu lat. Wracam do domu o 14, i potem zaczynam odrabiać prace 

domowe. 

Na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu wykonaj ćwiczenie 2 ze strony 96 w 

podręczniku, zapisując swoje odpowiedzi w zeszycie. 

https://epodreczniki.pl/a/wszystkie-skarby-swiata/D1GzfDy2J
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl


Religia 

Temat: „Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”   

1. Przeczytaj opis tematu: 

Kolejnym obrazem jakim posługuje się Pan Jezus jest chleb który ludzie potrzebują aby 

przeżyć. Pokazuje, że potrzebujemy karmić się Jego ciałem – Eucharystią aby nie umierać 

duchowo. Zanim w Wielki Czwartek ustanowił ten sakrament zapowiedział go, np. w 

momentach kiedy czynił cud rozmnożenia chleba. 

2. Przeczytaj z podręcznika  z tematu 44 tekst na żółtym tle – fragment Ewangelii mówiący 

o rozmnożenia chleba (str. 126) lub w Ewangelii wg św. Mateusza rozdział 14 wersety od 

14 do 21  

3. Obejrzyj podany film: 

https://www.youtube.com/watch?v=icAAdIhv5Fo&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-

mpYDdvBKcsGutqlq&index=38  

Muzyka 

Temat: Majowe święta Polaków. 

Podręcznik s. 108 - 110 - przeczytaj wiadomości zawarte w podręczniku. 

Zaśpiewajmy ! 

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

Polska Flaga 

Każde państwo ma symbole, które znają inne kraje: 

Hymn państwowy, godło, flaga – im szacunek się oddaje. 

Kiedy w świecie ją zobaczysz, jak kołysze się na maszcie, 

Poznasz barwy narodowe przypisane Polsce właśnie. 

Biel i czerwień – dwa kolory, które każdy Polak zna. 

To nasz symbol narodowy, co od lat niezmiennie trwa. 

Czasem godło ją ozdabia, czasem orła na niej brak. 

To jest właśnie polska flaga, patriotyzmu piękny znak! 

Z wielką duma na mundurze każdy żołnierz ją naszywa. 

Nazywana jest banderą, kiedy statek pod nią pływa. 

Przypisana jest na stałe instytucjom i urzędom. 

Gdy powiewa na ulicach zapowiada wielkie święto! 

Biel i czerwień – dwa kolory… 

Uroczystość narodowa bez niej odbyć się nie może, 

wtedy zdobi polskie domy od Beskidów aż po morze. 

Choć zwiastuje ważnie daty, to nie kłamią kalendarze: 

Drugi maja to rocznica poświęcona polskiej fladze. 

Biel i czerwień – dwa kolory… 

https://www.youtube.com/watch?v=icAAdIhv5Fo&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=icAAdIhv5Fo&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0&feature=emb_logo


Notatka (temat lekcji i notatkę przepisz do zeszytu). 

Na początku maja Polacy obchodzą ważne święta państwowe: pierwszego maja - Święto Pracy,  

a trzeciego - rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku. 

Podczas odbywających się w tych dniach uroczystości śpiewamy Mazurka Dąbrowskiego, a na 

maszt jest wciągana biało - czerwona flaga - jeden z najważniejszych symboli naszego kraju.  

Od roku 2004 drugiego maja świętujemy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Napisz co oznacza kropka przy nucie. Zrób notatkę o Ludwiku van Bethovenie.  

Wyślij ją do 07.05.2020r. na podany adres (aj.zawadzka1@wp.pl). 

 

Technika 

Temat: Kto ma pierwszeństwo przejazdu . cd 

SKRZYŻOWANIE O RUCHU OKRĘŻNYM   

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym, zwane często rondem, oznaczone jest znakiem:  

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondzie) uzależnione jest od jego 

oznakowania.  

Jeśli przed rondem znajduje się wyłącznie znak     , to jest ono traktowane jak skrzyżowanie 

dróg równorzędnych (   na tym skrzyżowaniu obowiązuje zasada prawej ręki)                  -  będzie 

to oznaczało, że pierwszeństwo przy wjeździe na rondo ma pojazd zbliżający się                z prawej 

strony przed pojazdem będącym już na rondzie.  

 

Natomiast w sytuacji gdy znak        występuje łącznie ze znakiem ostrzegawczym   (ustąp 

pierwszeństwa) oznacza to, że pierwszeństwo mają pojazdy znajdujące się na rondzie, natomiast 

pojazdy wjeżdżające muszą ustąpić im pierwszeństwa. Dotyczy to również pojazdu szynowego. 

 



SKRZYŻOWANIE O RUCHU KIEROWANYM  SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ 

Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną o pierwszeństwie przejazdu decydują światła (o ile nie 

ma policjanta kierującego ruchem). 

 

 

 Pojazd wykonujący na skrzyżowaniu skręt warunkowy przy zielonej strzałce , dopiero po 

zatrzymaniu może rozpocząć skręcanie (oczywiście  po przepuszczeniu pieszych, dla których 

świeci się światło zielone oraz upewnieniu się, że nikomu z pierwszeństwem przejazdu nie 

zajedziemy drogi) 

 

ZADANIE DO WYKONANIA  

 Zapoznaj się z treścią notatki którą przygotowałam 

 Przeczytaj temat z podręcznika - str. 108-110 i przeanalizuj przedstawione na ilustracjach 

sytuacje występujące na skrzyżowaniach.   

 Poćwicz określanie kolejności przejazdu pojazdów przez skrzyżowanie:  

http://www.spkurow.pl/karta/skrzyzowania/ronda/ronda.htm 

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

Praca domowa  : -   praca na ocenę  !!! 

Wykonaj  z podręcznika zadania : zadanie  7 str.110 i zadanie 8 str. 111  

 

UWAGA!  Wykonane zadania  prześlij do 06.05.2020r.  do oceny.   Zadania  możesz zapisać  w 

edytorze tekstu i wysłać jako plik tekstowy  lub sfotografować pracę z zeszytu i wysłać jako 

załącznik  pod adres e-mail:  technika.rajgrod@gmail.com                      

W razie jakichkolwiek pytań, problemów proszę kontaktować się ze mną przez w/w adres. 

 

 

 

http://www.spkurow.pl/karta/skrzyzowania/ronda/ronda.htm
http://www.spkurow.pl/karta/krzyzowki.htm
mailto:technika.rajgrod@gmail.com

