
KLASA IV 

23.04.2020 

Język polski 

Temat: „Bliskie spotkania trzeciego stopnia...z wyrazami” O synonimach. 

Podręcznik „Nauka o języku i ortografia” lub platforma wsipnet: 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/136594 

W zeszycie zapisujemy definicję synonimów – podręcznik str.164 (Zapamiętaj!) 

Następnie wykonujemy ćw.2 str.164, ćw.3 str.165 i ćw.8 str. 166 (w zeszycie) lub wszystkie 

ćwiczenia na platformie. 

Matematyka 

Temat: Porównywanie liczb mieszanych. 

Chcąc porównać liczby mieszane, porównujemy najpierw całości, a potem ułamki. 

Przykład: 

5
 

 
  >  4

 

 
     ( 5 > 4 , więc już nie musimy porównywać ułamków) 

1
 

 
  <  1

 

 
    (całości są identyczne, ale ułamek 

 

 
  jest większy niż 

 

 
 ) 

Proszę rozwiąż teraz w zeszycie zadania 18 – 20 str.294. 

Język angielski 

Temat: Grammar steps- czas teraźniejszy prosty- utrwalanie wiadomości poprzez 

rozwiązywanie ćwiczeń. 

Powtórzcie wiadomości o present simple, a potem rozwiążcie ćwiczenia 1,2 w zeszycie ćwiczeń 

na stronie 40.  

Wielkimi krokami zbliża się test z present simple. 

Wyślij mi na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com zdjęcia rozwiązań ćwiczeń z dni 21.04 i 

23.04 do 25.04.  

Proszę przesyłać prace, inaczej będę musiała wstawić negatywne oceny.  

Muzyka 

Temat: Wiosenne tradycje. Regionalne zwyczaje związane z początkiem wiosny  

i Wielkanocą. ( Temat lekcji i datę wpisz do zeszytu.) 

W Polsce istnieje wiele ciekawych zwyczajów wielkanocnych znanych w całym kraju. Równie 

interesujące są tradycje podtrzymywane w poszczególnych regionach. 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/136594
mailto:magdasienkowska7@gmail.com


- W Iłży w województwie mazowieckim praktykowany jest zwyczaj zwany barabanieniem. W noc 

z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę mężczyźni przechodzą przez miasto z wielkim kotłem. 

Przed wybranymi domami uderzają w niego drewnianymi pałeczkami. 

- We wsi Lednica Górna koło Wieliczki w Poniedziałek Wielkanocny chodzi po wsi siuda baba - 

mężczyzna przebrany w brudne i podarte ubrania kobiece. Towarzyszą mu Krakowiacy, którzy 

śpiewają przyśpiewki, oraz kominiarz. Wraz z siudą babą smaruje on sadzą twarze i dłonie 

mieszkańców odwiedzanych domostw. 

Dawniej dziewczęta witały wiosnę, wędrując przez wieś i niosąc gaik. Była to gałązka jedliny 

ozdobiona wstążkami i kwiatami. Obchód odbywał się zazwyczaj we wtorek po Wielkanocy. Jego 

uczestniczki składały życzenia mieszkańcom odwiedzanych domów i śpiewały piosenkę. 

Otwórz podręcznik na str. 95 i przypomnij piosenkę pt. "Kogucik". 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wieziemy-tu-kogucika.wav 

 

Rozwiąż krzyżówkę, zrób zdjęcie i wyślij do 30.04.2020r. na podany adres mailowy 

(aj.zawadzka1@wp.pl)  

Dla chętnych: 

Przeczytaj wiadomości w podręczniku str. 92 - 94. 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wieziemy-tu-kogucika.wav


Wychowanie fizyczne 

Temat: Leżenie przewrotne i przerzutne. 

Pamiętaj aby ćwiczenia wykonywać w bezpiecznym miejscu (nie na łóżku). 

Przed wykonaniem ćwiczenia koniecznie wykonaj ćwiczenia rozciągające. 

https://www.youtube.com/watch?v=wuz3N3wCNpE  

https://www.youtube.com/watch?v=HW7GXH5VMfM  

 

Religia 

Temat: Jezus przez życie mnie wiedzie. 

 

1. Przeczytaj opis lekcji: 

Pan Jezus towarzyszy nam przez całe nasze życie. On prowadzi nas do nieba i pokazuje 

co jest dobre a co złe. On uczy nas, jest naszym Mistrzem i Nauczycielem. Powinniśmy 

szukać jego pomocy i przyjąć Jego naukę. 

2. Przeczytaj w podręczniku temat nr 42 (str. 120-121) 

3. W zeszycie odpowiedz na pytanie: Co znaczy przyjąć Jezusa za Nauczyciela? (Na 

podstawie tekstu na stronie 121) 

 

Technika 

Temat : Kto ma pierwszeństwo przejazdu - rowerem przez skrzyżowania. cd 

Na dzisiejszych zajęciach  dowiemy się jakie zasady poruszania się rowerem  obowiązują  na 

skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. 
 

SKRZYŻOWANIE  Z DROGĄ Z PIERWSZEŃSTWEM  

Skrzyżowanie  z drogą z pierwszeństwem-  jest to skrzyżowanie na którym o pierwszeństwie 

przejazdu decydują znaki  drogowe – pionowe i poziome. Określają one, która z dróg jest 

ważniejsza, czyli jest drogą z pierwszeństwem przejazdu. Pierwszeństwo ma pojazd znajdujący się 

na drodze z pierwszeństwem przejazdu, przed pojazdem znajdującym się na drodze 

podporządkowanej. 

 

Na takim  skrzyżowaniu  kolejność przejazdu regulują znaki :  

-informują kierującego o tym, że porusza się drogą z pierwszeństwem  

- ostrzegają o konieczności ustąpienia pierwszeństwa( droga podporządkowana)  

-  zakazują wjazdu na skrzyżowanie bez wcześniejszego zatrzymania się  

 
  / dotyczy to również pojazdów szynowych , zasada ta nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych / 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wuz3N3wCNpE
https://www.youtube.com/watch?v=HW7GXH5VMfM


 

 

Znak pierwszeństwa przejazdu    jest jednym z najważniejszych znaków drogowych 

świadczących o pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniu. Często występuje on w połączeniu z 

tabliczkami uzupełniającymi.  

 

Jeżeli  droga z pierwszeństwem nie jest wytyczona na wprost przez skrzyżowanie , pod znakami 

mogą znajdować się dodatkowe tabliczki wskazujące na jej przebieg  

 

Znak drogowy i tabliczka uzupełniająca stanowi całość i tak je należy odczytywać.  

Linia szersza na tabliczce pokazuje przebieg drogi z pierwszeństwem. Linia węższa na tabliczce 

wskazuje , jaka jest trasa drogi podporządkowanej .  

W ramach utrwalenie poznanych wiadomości :  
http://oskduet.pl/nauka-jazdy/skrzyzowania/sytuacje-nierownorzedne  
 

ZADANIE DO WYKONANIA :  

Zapoznaj się z treścią  tematu w podręczniku str.103-108 jak również przeczytaj uważnie to co 

przygotowałam powyżej . 

W zeszycie przedmiotowym :  zapisz temat lekcji, przepisz notatkę  (notatkę oznaczyłam kolorem 

żółtym) 

http://oskduet.pl/nauka-jazdy/skrzyzowania/sytuacje-nierownorzedne


 

W celu przećwiczenia  zdobytych już wiadomości   otwórz link :  

http://www.spkurow.pl/karta/krzyzowki.htm -  i otwórz zakładkę < drogi równorzędne >                                 

i  zakładkę <  Z drogą z pierwszeństwem > 

*Na następnej lekcji omówimy zasady poruszania się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym                        

i skrzyżowaniu o ruchu kierowanym  sygnalizacją świetlną.  

W związku że ciągle wydłuża się czas powrotu do szkoły , proszę  jednak aby praca techniczna -  

,,Wisząca pisanka ‘’ została wysłana na adres mailowy : technika.rajgrod@gmail.com    (dotyczy 

tych uczniów, którzy tej pracy nie wysłali ) 

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

 

 
 

24.04.2020 

Historia 

Temat: Dał nam przykład Bonaparte. 
 

Zapamiętaj: 

1. Po III rozbiorze Polacy wiązali nadzieję na odzyskanie niepodległości z Francją                                  

i Napoleonem Bonaparte. 

2. W 1797 roku utworzono Legiony Polskie we Włoszech pod wodzą generała Jana Henryka 

Dąbrowskiego. Oddziały te walczyły u boku armii francuskiej przeciw Austrii i Rosji. 

3. Józef Wybicki, jeden z oficerów Legionów, napisał w 1797 roku tekst - Pieśni Legionów 

Polskich we Włoszech. Szybko zdobyła ona dużą popularność wśród legionistów, a także Polaków 

żyjących pod zaborami. W niepodległej Polsce Mazurek Dąbrowskiego został  w 1927 roku 

oficjalnie uznany za hymn państwowy. 

4. W 1807roku na mocy pokoju w Tylży Napoleon utworzył Księstwo Warszawskie. W skład tego 

niewielkiego państwa weszły ziemie polskie zajęte przez Prusy podczas drugiego                                 

i trzeciego rozbioru. 

5. Klęska Napoleona pod Lipskiem przesądziła o losie Księstwa Warszawskiego. Zostało ono 

zlikwidowane w 1815r. 

Wykorzystaj informacje zawarte na stronie: 

https://epodreczniki.pl/a/polacy-a-napoleon/D4MnxyXI5 
 

W zeszycie przedmiotowym zapisz: 

- 1797r.-utworzenie Legionów Polskich we Włoszech; powstanie Mazurka Dąbrowskiego, 

- 1807r.- powstanie Księstwa Warszawskiego, 

- 1815r.- upadek Napoleona i likwidacja Księstwa Warszawskiego, 

- Napoleon Bonaparte -najwybitniejszy francuski dowódca, cesarz Francji, 

- Jan Henryk Dąbrowski - generał, twórca Legionów Polskich, 

- Józef Wybicki - pisarz i działacz polityczny, napisał tekst "Pieśni Legionów Polskich we 

Włoszech, 

Wykonaj polecenie w zeszycie ćwiczeń 1 i 2 str.56 

 

Proszą o przesłanie pracy domowej na adres: h.jeczelewska.gimraj@gmail.com 

http://www.spkurow.pl/karta/krzyzowki.htm
mailto:technika.rajgrod@gmail.com
https://epodreczniki.pl/a/polacy-a-napoleon/D4MnxyXI5
mailto:h.jeczelewska.gimraj@gmail.com


Język polski 

Temat: Wyrazy bliskoznaczne. 

Wykonujemy ćwiczenia z platformy – Zestaw 2 – wyrazy bliskoznaczne, który przesyłam przez 

platformę wsipnet:   (https://app.wsipnet.pl/cwiczenia/rozwiaz/0/7447) 

 

Matematyka 

Temat: Liczby mieszane – co umiem? 

Proszę wykonaj w zeszycie zadania 1 – 4 str.295. 

 

Język angielski 

Temat: Functional Steps- język angielski w sytuacjach codziennych. 

Podręcznik strona 93.  

To buy a ticket- kupić bilet. 

Skorzystajcie z nagrań do podręcznika, które są do pobrania na stronie:  

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

CD 3, nagranie 3.8  

50 p- fifty pence-50 groszy 

1 pound- funt brytyjski 

CD 3, nagranie 3.9 

Ćwiczenie 3/93. 

Tłumaczenie wyrażeń do dopasowania: 

Thank you- dziękuję 

Here you are-proszę bardzo 

A child’s ticket to the city centre, please.- bilet ulgowy/dla dziecka do centrum miasta, poproszę. 

Change-oznacza resztę z wydanych pieniędzy 

Zapisz wyrażenia w zeszycie oraz dialog z ćwiczenia 3 /93 w prawidłowej kolejności.  

 
 

Wychowanie fizyczne 

Temat: Test wiadomości. 

Pod poniższym linkiem dostępny jest test wiadomości ogólnych z w-f.  Test będzie do 

pobrania w piątek 24.04.2020 r. od godziny 8.00 

Test wiadomości ogólnych z w-f 

Test należy wysłać w formacie Word na adres wfzdalnenauczanie@wp.pl do 28.04.2020 r.  

W temacie maila wpisz nazwisko i imię oraz klasę, z dopiskiem Test. 

https://app.wsipnet.pl/cwiczenia/rozwiaz/0/7447
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/Test-wiadomości-z-w-f-4-5.doc
mailto:wfzdalnenauczanie@wp.pl

