
Klasa IV 

15.06.2020 poniedziałek 

Język polski 

Temat: Nowy mieszkaniec Leszczynowej Górki. Jak dzieci opiekowały się barankiem. 

„Ewa przysiadła na stopniach ganku i ubiera w czerwoną sukienkę swoją szmacianą lalkę  

-Różę, a Tomek przed domem bryka na koniu z patyka. Aż tu idzie z obórki Antek i niesie 

coś zawiniętego w płachtę. 

Antoś, co ty niesiesz?- pyta Tomek. 

-Niespodziankę dla was! Baranek "Czarnulek". 

Podbiegły dzieci do Antka. 

-Pokaż! Co to takiego? Co tam masz? 

Antek wszedł do domu, wyciągnął z zawiniątka malutkie jagnię i postawił je na podłodze. 

-Jaki ładny! Jaki ładny baranek! 

Jagniątko jest całe czarne, ma miękkie kudełki i różowy pyszczek, a nóżki wysokie, cienkie 

jak patyki. 

-Czy on będzie nasz?- pyta Ewa. 

-A tak, musicie go wychować. 

Nasza owca Dropcia ma dwoje jagniąt, białe karmi i pieści, a tego czarnego wcale nie chce 

znać, odgania od siebie i bodzie. Nie podoba jej się widać, że czarny! 

-A nam się właśnie podoba ten ,,czarnulek". My go wychowamy. 

Przyniosła Ewa miseczkę ciepłego mleka, podsuwa barankowi pod pyszczek, ale baranek 

trzęsie głową, że nie chce. 

-Nachyl mu głowę, mówi Ewa. 

Nachylił Tomek barankowi głowę, a baranek kicha, prycha, nóżkami się odpycha. 

-Beee! Ja tak nie chcę! Nieee! 

-On tak jeszcze pić nie umie. 

-To ja już wiem, co zrobić!-woła Ewa. 

Pobiegła i przyniosła z szuflady stary smoczek Tomka. Mama nalała ciepłego mleka do 

butelki -i proszę zobaczyć, jak Czarnulek doi mleko przez smoczek, aż oczki przymruża. 

Najadł się Czarnulek, aż mu spęczniał brzuszek. Ewa wyprowadziła swoje lalki do ogródka 

na spacer, a Czarnulka włożyła do lalczynej kołyski, ułożyła mu łepek na poduszce, przykryła 

kołderką i śpiewa: 

-Aaa, lululu, mój baranku Czarnulu! 

Ale Czarnulek -fik! bryk! - i już stoi na nóżkach. Więc Ewa wzięła baranka na kolana. 

W tej chwili się przytulił, nos wsunął jej pod łokieć i śpi.” 

 

Zadanie samodzielne:  

Jeśli masz swoje zwierzątko, napisz, jak się nim opiekujesz. 

Osoby, które nie mają zwierzątka, opiszą, jak bohaterowie opiekowali się barankiem. 

 



Matematyka 

Temat: Koło i okrąg – zadania utrwalające. 

Temat na 2 jednostki lekcyjne. 

Proszę przypomnij wiadomości dotyczące koła, okręgu i jego elementów.  W  tym celu 

obejrzyj filmy na stronie : https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/DCel9bHZU. 

Pod tematem wykonaj ćwiczenia z platformy: 1, 2, 6, 8, i 9 natomiast 3 i 10 na platformie:  

https://epodreczniki.pl/a/kola-i-okregi/DPkdOsPJ5 
 

Przyroda  

Temat : Ja i moje ciało- powtórzenie oraz utrwalenie wiadomości i umiejętności. 

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

„Ja i moje ciało”- test 1” i rozwiąż go. Możesz korzystać z podręcznika. Powodzenia. 

 

Język angielski 

Temat: ‘’Young collector’’, skills steps 8- ćwiczenie na czytanie ze zrozumieniem. 

Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 46. Znajduje się tam tekst oraz ćwiczenie do wykonania.  

Spróbuj przeczytać i przetłumaczyć samodzielnie  tekst. Możesz korzystać ze słowników 

papierowych lub online. Ćwiczenie 2/ str 46 w ćwiczeniach polega na zmienieniu informacji 

w zdaniu.  Na przykład: 

1. Sun Huixi is eleven years old.- Sun Huixi ma 11 lat. Z tekstu wynika, że ma dwanaście, 

więc poprawiamy zdanie w następujący sposób: 

Sun Huixi is twelve years old.  

W razie potrzeby zajrzyj do tłumaczenia: 

Młody kolekcjoner 

Sun Huixi ma 12 lat. Pochodzi z Chin i mieszka w wielkim mieście Harbinu. Pasją Suna jest 

kolekcjonowanie rzeczy. Ale nie kolekcjonuje figur, czy też kart piłkarskich. Zbiera plastikowe 

butelki. Każdego dnia po szkole chodzi do miasta i znajduje puste butelki. Ma 160 tys. butelek! 

Może sprzedać te butelki dla pieniędzy. Sun ma już wiele pieniędzy pochodzących ze 

sprzedawania butelek, ale nie kupuje sobie rzeczy. Oszczędza pieniądze. Sun chce nowych 

ciuchów i gier komputerowych, ale ich nie kupuje. Przekazuje pieniądze na sierociniec w mieście. 

Dzieci, które się tam znajdują nie mają mamy, taty ani rodziny. Pieniądze zapewniają jedzenie i 

pomagają dzieciom w chodzeniu do szkoły.  

Sun mówi:..chcę dać dzieciom trochę miłości’’.   

Zapisz słowa z ramki do zeszytu oraz te, które są dla ciebie dotąd niepoznane.  

Wykonane zadanie prześlij na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com 

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/DCel9bHZU
https://epodreczniki.pl/a/kola-i-okregi/DPkdOsPJ5
mailto:magdasienkowska7@gmail.com


Religia 

Temat: Jezus przyszedł do nas. 

1. Przeczytaj opis lekcji 

Każdy z nas jest cenny w oczach Boga. Nie są to tylko puste słowa, ale prawda która 

powinna przemieniać nasze życie. Starajmy się szukać Jego obecności w każdym dniu 

naszego życia, prosząc, by pomagał nam stawać się coraz bardziej podobnymi do 

niego.  

2. Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=4WMe11hxFSE  

3. Jako notatkę napisz w zeszycie za co możesz dziękować Bogu każdego dnia. 

Podziękuj mu w modlitwie. 

 

19.06.2020 piątek 

Język polski 

Temat: „W pałacowych komnatach…” Zdania i równoważniki zdań. 

Wykonaj na platformie wsipnet: 

Zestaw 12 – Zdania i równoważniki zdań cz. 1 

Matematyka 

Kontynuacja tematu z poniedziałku 15 czerwca. 

Język angielski 

Temat: Steps to Exam Success, unit 8- ćwiczenie w kontekście egzaminu z 8 działu. 

Otwórz ćwiczenia na stronie 47. Znajduje się tam zadanie typowe dla egzaminu. W tym 

ćwiczeniu ważne jest, aby odpowiedzieć sobie na pytanie: jakiego rodzaju to tekst? Czy jest 

to fragment ogłoszenia, czy to e-mail, plan zajęć, sms. Spróbuj odpowiedzieć sobie na te 

pytania czytając fragmenty tekstów od a do e.  

a- jest to krótkie ogłoszenie, 

b- e-mail 

c-plan zajęć 

d-plakat 

e- sms 

Pytania od 1-4 dotyczą któregoś z tekstów. Twoim zadaniem jest dopasować teksty do pytań. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4WMe11hxFSE
https://app.wsipnet.pl/cwiczenia/podglad/0/6258


Tłumaczenie pytań: 

1. Czy wiesz gdzie jest spotkanie klubu hiszpańskiego?  

2. Czy wiesz jaki film będzie oglądany podczas kolejnego spotkania klubu? 

3. Czy wiesz jakiego dnia spotyka się po szkole klub artystyczny? 

4. Czy wiesz ile kosztują bilety na ,,Króla Lwa’’? 

Wykonane zadanie prześlij na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com  

Historia 

Temat: Papież Polak. 

Przesyłam link do filmu związanego z tematem: 

https:/www.youtube.com/watch?v=4ogDsfilrzE 

 

Wychowanie fizyczne 

Temat: Pozycje wyjściowe do ćwiczeń gimnastycznych.  

Spróbuj je wykonać i zapamiętaj.  

https://www.youtube.com/watch?v=M8p_0i4KzrA 
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