
KLASA IV 

08.06.2020 poniedziałek 

Język polski 

Temat: M. Kownacka. Z. Malicka „Dzieci z Leszczynowej Górki”. Ewa, Tomek i ich 

domek. 

Maria Kownacka 

urodziła się 11 września 1894r. w Słupie koło Kutna, zmarła 27 lutego 1982r. w Warszawie. 

Od 1912 r. prowadziła tajne nauczanie dla dzieci oraz kursy dla dorosłych. Rok po 

odzyskaniu niepodległości przez Polskę pisarka przeniosła się na stałe do Warszawy. 

Debiutowała na łamach „Płomyczka” i ”Płomyka”. Była współorganizatorką teatru 

kukiełkowego „Baj”, który powstał w roku 1928, i pisała scenariusze na jego użytek. W 

czasie okupacji hitlerowskiej pisarka ponownie prowadziła tajne nauczanie i była współ-

redaktorką dwóch pism dla dzieci. Po wojnie od 1950r. zajęła się wyłącznie pracą literacką. 

Do najbardziej znanych utworów Marii Kownackiej należą: „Kukuryku na ręczniku”, „Jak 

mysz pod miotłą”, „Kajtkowe przygody”, „Plastusiowy pamiętnik”, „Przygody Plastusia”, 

„Rogaś z Doliny Roztoki”, „Szkoła nad obłokami”. Wspólnie z Zofią Malicką napisała 

„Dzieci z Leszczynowej Górki”, z Janem Edwardem Kucharskim „Wiatrak profesora 

Biedronki” i „Skarb pod wiatrakiem”, a z Marią Kowalewską „Głos przyrody” 

 



„Leszczynowa Górka leży nad jeziorem, wśród wielkich lasów. 

Jezioro w jasne dni błyszczy od słońca i przegląda się w nim jak w lustrze zielony las. 

Na wzgórku porośniętym leszczyną stoi drewniany domek opleciony dzikim winem; ma on 

spadzisty dach z czerwonym kominem, cztery okna i mały ganeczek na słupkach. 

Przed gankiem jest trawniczek i klombik z kwiatami. 

Ten dom -to jest gajówka. 

Mieszka tam opiekun lasu i jeziora: gajowy z żoną i trojgiem dzieci Antosiem, Ewą i 

Tomkiem. Najstarszy syn gajowych, Antek, jest już duży; skończył w Majdanie szkołę 

podstawową i pracuje razem z tatusiem w lesie, a na przyszły rok pojedzie do miasta kończyć 

szkołę leśną”. 

Zadanie samodzielne:  

Ułóż 10 pytań do powyższego tekstu i zapisz je w zeszycie. 

 

Język angielski 

Temat: Holiday-culture steps, unit 8- czytanie tekstu na temat sposobu spędzania 

wakacji przez dzieci w Anglii. 

Dziś ćwiczenia głównie ćwiczące umiejętność czytania ze zrozumieniem. Otwórz podręcznik 

na stronie 110.  Przeczytaj tekst. Spróbuj zrozumieć jak najwięcej. W razie problemów, 

posługuj się tłumaczeniem:  

Amber mówi/opowiada… 

Moja mama pochodzi ze Szkocji, więc często wyjeżdżamy tam na wakacje. Najpierw, 

odwiedzamy moją ciocię w Edynburgu. Zamek w Edynburgu znajduje się w centrum miasta. 

Jest świetny! Później jedziemy biwakować niedaleko Loch Lomond(szkockie jezioro). Jest 

udana zabawa, ale czasami jest zimno i mokro! 

Bailey mówi…. 

Moim ulubionym wakacyjnym miastem jest Blackpool. To nadmorskie miasto, w którym 

znajduje się ogromny park rozrywki. Uwielbiam diabelski młyn. Możesz znaleźć się na nim 

naprawdę wysoko! Wieczorem, możesz iść na pokaz. Pokaz łyżwiarstwa jest fantastyczny. 

Adam mówi… 

Moje ulubione wakacje to te spędzone w Bantham, Devon. Bantham to mała miejscowość 

znajdująca się blisko morza i wielkiej plaży. Chodzimy na plażę codziennie. Pływam i 

uprawiam sporty wodne. Uwielbiam surfowanie, ale nie jestem w tym zbyt dobry! 

Zapisz słownictwo z czerwonej ramki przy tekście do zeszytu. 

Na podstawie tekstu wykonaj w zeszycie ćwiczenie 3/ str 110 podręcznik i prześlij 

rozwiązania wraz z notatką z zeszytu na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com  

mailto:magdasienkowska7@gmail.com


Matematyka 

W tym tygodniu przypomnimy wiadomości z geometrii. 

Temat: Podstawowe figury geometryczne – powtórzenie wiadomości. 

https://epodreczniki.pl/a/podstawowe-figury-geometryczne/DIeI7N1Er 

W zeszycie proszę wykonać ćwiczenie 2, 3, 5 i 6. 

Przyroda 

Temat: Orientacja w terenie - powtórzenie oraz utrwalenie wiadomości i umiejętności 

W ramach przypomnienia i utrwalenia poznanych treści znajdź zadany test na wsipnet.pl- 

„Orientacja w terenie”- test 1” i rozwiąż go .Możesz korzystać z podręcznika. Powodzenia. 

Religia 

Temat: Prawda o świętych obcowaniu. 

1. Przeczytaj opis lekcji. 

Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa tworzą wszyscy Jego członkowie – zarówno 

my, żyjący na ziemi, jak i wszyscy zbawieni w niebie orz zmarli przebywający w 

czyśćcu . Świętych obcowanie oznacza zjednoczenie wszystkich w Chrystusie i 

wspólnotę, której wyrazem jest wspólna modlitwa – żywych za zmarłych i 

zbawionych za przebywających na ziemi. 

2. Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=gyKf8RAh-

2U&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=59  

3. Jako notatkę napisz w zeszycie za wstawiennictwem jakiego świętego / świętej 

najczęściej się modlisz. 

 

09.06.2020 wtorek 

Język polski 

Temat: Dzieci pana gajowego – opis postaci. 

„Ewa też lubi pomagać przy obrządku, karmi kury i kaczki, czasami pogna gęsi na łęgi nad 

jeziorem, ale najlepiej lubi pomagać tatusiowi i Antkowi w różnych leśnych pracach. 

Przecież to właśnie ona, Ewa, zebrała zeszłej jesieni wszystkie żołędzie dębów, co rosną  

niedaleko gajówki, żeby z nich nowe dęby wyrosły. 

Ewa jest wesoła, ciągle by śpiewała i o byle co się czerwieni; ma niebieskie jak  

kwiatki barwinku oczy, zadarty nosek, jasne warkoczyki związane na kokardki i zwinne, 

szczupłe nogi. 

Ewa ma już sześć lat, a Tomek dopiero cztery; jest grubasek, ma nogi jak wałeczki i ani 

chwili nie posiedzi spokojnie, chyba że Antek po powrocie z lasu zacznie mu strugać łódeczki 

z kory, majstrować ludziki z szyszek albo opowiadać bajki”. 

https://epodreczniki.pl/a/podstawowe-figury-geometryczne/DIeI7N1Er
https://www.youtube.com/watch?v=gyKf8RAh-2U&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=gyKf8RAh-2U&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=59


 

Zadanie  samodzielne: 

Korzystając z powyższego fragmentu lektury wypisz informacje na temat bohaterów – Ewy   

i Tomka według podanego schematu: 

1. Przedstawienie postaci. 

2. Wygląd bohatera. 

3. Zachowanie. 

 

Język angielski 

Temat: Revision 8- podsumowanie wiadomości z działu 8. 

Jest to ostatni rozdział naszego podręcznika. Później będziemy utrwalać wiedzę poznaną               

w tym roku szkolnym.  

W ramach powtórzenia wiadomości wykonaj ćwiczenie 3 i 4 ze strony 48 w ćwiczeniach.  

Do powtarzania wiadomości pomogą ci następujące strony w podręczniku: 

-str. 104 

-str.  106 

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

Matematyka 

Temat: Wzajemne położenie prostych – zadania utrwalające. 

https://epodreczniki.pl/a/proste-i-odcinki-prostopadle-i-rownolegle/D15m0VtAL 

Proszę wykonać ćwiczenie 1, 3 i 5. 

Wychowanie fizyczne 

1. Temat: Prawidłowa postawa ciała.     

https://www.youtube.com/watch?v=n_27No8SmN0 

 

2. Temat: Współczynnik BMI – interpretacja wyników.    

Wskaźnik BMI kontroluj dwa razy do roku. 

https://www.youtube.com/watch?v=w5n38f8P0Hw 

 

Zajęcia kreatywne 

Temat: Dzieci z różnych stron świata. Czy znam swoje prawa? 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 

https://www.youtube.com/watch?v=P5FFbkUc3Ew 

https://www.youtube.com/watch?v=WmunY49FGm0 

mailto:magdasienkowska7@gmail.com
https://epodreczniki.pl/a/proste-i-odcinki-prostopadle-i-rownolegle/D15m0VtAL
https://www.youtube.com/watch?v=n_27No8SmN0
https://www.youtube.com/watch?v=w5n38f8P0Hw
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0
https://www.youtube.com/watch?v=P5FFbkUc3Ew
https://www.youtube.com/watch?v=WmunY49FGm0


10.06.2020 środa 

Język polski 

Temat: Odkrywamy tajemnice przyrody z mieszkańcami Leszczynowej Górki. 

 

„Nadchodzi wiosna. 

/. 

Na Leszczynowej Górce już przekwitła leszczyna, takimi śmiesznymi, długimi jak frędzelki 

baziami. 

Jak się potrąci taką bazię, to się z niej sypie cały obłoczek złotego pyłku. 

Ewa, Tomek i Azorek biegali z żółtymi nosami, kiedy leszczyna na Leszczynowej Górce  

zakwitła.  Robi się coraz cieplej. Już pierwsze żółte motylki latają nad trawą. 

A tu tymczasem w ogródku ruch! 

Uwijają się wróble, pstre sikorki, zięby w różowych kamizelkach i błękitnych berecikach i 

zawzięcie szukają czegoś na swoje gniazdka. 

To pochwycą w locie kłaczek wełny owcy Dropci, to ździebełko mchu, to włosie z krowiego 

ogona, to piórko zgubione przez kurę Jarzębatkę; a wszystko to na wyścigi - kto prędzej! 

Na wysokiej sośnie:  

Łup-cup-cup-cup! 

Łup –cup- cup! -dzięcioł dziobem grzmoci w drzewo, gniazdo sobie wykuwa. 

Już wiosna! 

Niedługo nadejdzie lato”. 

Trzeba jajka składać! 

Pisklęta wysiadywać! 

Nie można marudzić z budowaniem gniazd! 

Śpi sobie lalka Róża na rozprutej poduszeczce. 



Zakradł się do niej psotny wiosenny wiaterek. 

) 

A fffu! 

A fffuuuu! 

dalejże z poduszeczki białe kacze puszki wydmuchiwać, że latają w powietrzu jak płatki 

śniegu! Smyk! podleciała zięba, kaczy puszek w powietrzu chwyciła! Mięciutki kaczy 

puszek! Byle takich więcej - będzie na nich małym ziębeczkom ciepło! 

Zaniosła zięba puszek na gniazdko, dobrze ukryte w gęstym świerczku, wraca czym prędzej, 

a tu już sikorka uwija się koło lalczynego łóżka, już z kaczym puszkiem w dziobku frunie do 

swojej budki, którą dla niej Antoś na jabłoni powiesił”. 

 

Zadanie samodzielne: 

 

Z powyższego fragmentu lektury wypisz nazwy zwierząt. Tam, gdzie to możliwe, dopisz 

czasowniki nazywające wykonywane przez nich czynności, np. motylki latają. 

 

Podaj min. trzy przykłady, jak my możemy opiekować się przyrodą. 

Matematyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości o kątach. 

https://epodreczniki.pl/a/katy-i-ich-rodzaje/DIdmZk0gV 

Na platformie wykonaj proszę ćwiczenie 5, w zeszycie zaś ćwiczenie 3 i 7. 

Informatyka 

Temat: Piszemy kody do rysowania kwadratów i prostokątów.  

Wejdź na stronę https://studio.code.org/s/course3. Wybierz etap 3 i wykonaj zadania 1-3. 

Przyroda  

Temat : Pogoda i jej składniki- powtórzenie oraz utrwalenie wiadomości i umiejętności. 

W ramach przypomnienia i utrwalenia poznanych treści znajdź zadany test na wsipnet.pl- 

„Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody”- test 1” i rozwiąż go. Możesz korzystać 

z podręcznika. Powodzenia. 

Plastyka 

Temat: Poznajemy sztukę ludową najbliższej okolicy. W muzeum sztuki regionalnej lub 

skansenie. Szkice przedmiotów i chat inspirowane naturą. 

 

1. Obejrzyj krótki filmik: https://www.youtube.com/watch?v=jDiLa9iyYZE. Zobacz, jak 

wyglądała typowa podlaska wieś. Zwróć uwagę na to, jak były wyposażone chaty, czym 

różniło się ich wnętrze od obecnych wnętrz naszych domów. Posłuchaj, a dowiesz się, że 

nawet stół nie był nieodzownym elementem wyposażenia domu. A może film zachęci Cię do 

odwiedzenia Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie? 

https://epodreczniki.pl/a/katy-i-ich-rodzaje/DIdmZk0gV
https://studio.code.org/s/course3
https://www.youtube.com/watch?v=jDiLa9iyYZE


2. Zapoznaj się z poniższymi pojęciami i zapisz jako notatkę do tematu w zeszycie 

przedmiotowym. 

NOTATKA: 

Etnograf zajmuje się badaniem i dokumentowaniem działalności kulturowej człowieka                   

w przekroju historycznym. Sprawuje opiekę nad zachowaniem i kultywowaniem tradycji 

kultury ludowej. 

Skansen – potoczne określenie muzeum na wolnym powietrzu, którego celem jest 

zaprezentowanie kultury ludowej danego regionu lub też ekspozycja obiektów zabytkowych 

(archeologicznych, budowlanych, etnograficznych). Najstarszym skansenem w Polsce jest 

Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich. 

 

 

 


