
Lekcje 4 B (18.05 - 22.05) 
 
 

PRZYRODA 
 
Temat: Z biegiem rzeki 18.05.2020 
 
Zeszyt ćwiczeń ćwiczenie 1 strona 103 
Zeszyt ćwiczeń ćwiczenie 2 strona 104  
 
Temat: Życie w jeziorze. 20.05.2020 
 
Zeszyt ćwiczeń ćwiczenia 1, 2 strona 105  
 

MATEMATYKA 
Obowiązuje pełne rozwiązanie!!! 

18.05.2020 

Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych cz. 2. 

Obejrzeć film: 

https://pistacja.tv/film/mat00132-zapisywanie-wyrazen-dwumianowanych?playlist=21
6 

Zadania do wykonania w zeszycie 1/190 i ćwiczenia strona 77. 

19.05.2020 

Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych cz. 2 ciąg dalszy. 

Zadania do wykonania w zeszycie 2, 3/190 i ćwiczenia strona 78. 

Proszę o przesłanie pracy domowej z ćwiczeń strona 77 i 78 

na maila: aprylinska.matematyka@gmail.com w formie zdjęcia. 

obowiązuje pełne rozwiązanie zadań do 22.05.2020 r. 

Proszę podać imię i nazwisko, klasę i numer w dzienniku. 

https://pistacja.tv/film/mat00132-zapisywanie-wyrazen-dwumianowanych?playlist=216
https://pistacja.tv/film/mat00132-zapisywanie-wyrazen-dwumianowanych?playlist=216


20.05.2020 

Temat: Różne zapisy tego samego ułamka. 

Zadania do wykonania w zeszycie 1/192, 4/193 i ćwiczenia 79. 

Dla chętnych w zeszycie zadanie 2, 3/192. 

21.05.2020 

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=_-17UyeNx4Y&feature=youtu.be 

Zadania do wykonania w zeszycie 2/195 i w ćwiczeniach strona 80. 

Dla chętnych zadanie 1/195. 

  

INFORMATYKA 
21 maja 2020 

Temat: Programujemy historyjki w języku Scratch – utrwalenie materiału (str. 73-82) 

1. Przećwicz samodzielnie ćwiczenia i zadania.  

  

2. Nie wysyłaj żadnych plików. 
 

SCRATCH do pobrania (nawet starsze wersje) https://scratch.mit.edu/download 

i SCRATCH do pracy w internecie https://scratch.mit.edu/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_-17UyeNx4Y&feature=youtu.be
https://scratch.mit.edu/download
https://scratch.mit.edu/download
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/


TECHNIKA 

Wszystkie  informacje dotyczące poniższego tematu znajdują się również na stronie 

 http:// brd.andrej.edu.pl  w zakładce Ruch pojazdów    Omijanie 

Temat: Manewry wykonywane przez rowerzystów na drodze – omijanie.     20.05.2020 

1. Pojęcie manewru. 

2. Graficzne przedstawienie 

3. Kolejne czynności. 

4. Kiedy nie wolno omijać. 

  

 

Ad. 1 

Omijanie - to przejeżdżanie lub przechodzenie obok nie poruszającego się 

uczestnika ruchu  lub przeszkody. 

 

 

Ad.2 

  

 

 

 

 



Ad.3 

1. Upewnić się czy manewr będzie bezpieczny (sprawdza czy nie 

jest wyprzedzany lub czy nie nadjeżdża pojazd z naprzeciwka) 

2. Zasygnalizować lewą ręką zmianę pasa ruchu 

3. Upewnić się jeszcze raz 

4. Zmienić pas ruchu 

5. Ominąć (przejechać obok wybranego pojazdu w bezpiecznej 
odległości). 

6.  Zasygnalizować  prawą ręką zmianę pasa ruchu 

7. Zmienić pas ruchu 

8. Zająć miejsce możliwie blisko prawej krawędzi jezdni 
Ad. 4 Przeczytać na stronie 

 
RELIGIA 
 
Temat: Dziękujemy Ci, Janie Pawle II 
      Korzystając ze wszystkich dostępnych źródeł ( książki, czasopisma, filmy, 
opowieści Dziadków i Rodziców, TVP, Internet) przypomnijcie sobie postać i 
nauczanie Jana Pawła II. Wklejcie do zeszytu ilustrację/obrazek przedstawiający 
Świętego Papieża i dokończcie zdanie: Dziękuję Ci, Janie Pawle II … 
 
Temat: Umieć poznać, co jest ważne 
      Proszę przeczytać rozdział 37 ( 108 - 109). Notatka do zeszytu na zielono J 8,12 
( s 108 na żółtym tle).  
Praca pisemna (stokrotkapolna3@o2.pl); Co to jest ,,wewnętrzny kompas” i do 
czego służy? Jaki jest cel życia chrześcijanina? 
Bardzo proszę o prace osobiste, a nie koleżeńskie (przesyłane od jednego do 
drugiego ucznia…)! Szczęść Boże! 
 

 
 
 

mailto:stokrotkapolna3@o2.pl


PLASTYKA 

Temat: Kompozycja rytmiczna 

 

Przeczytajcie proszę rozdział na temat kompozycji rytmicznej w książce do plastyki 
od strony 46 – 48. 

Następnie zapiszcie w zeszycie najważniejsze, waszym zdaniem, informacje. 

Pamiętajcie o zaległych pracach. Wysyłajcie je na adres: purgalkas@gmail.com 

Pozdrawiam :) 

 

GODZINA WYCHOWAWCZA 
TEMAT: MOTYWACJA DO SAMODZIELNEJ NAUKI. 

Przez motywację rozumie się najczęściej ogół bodźców zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, 
powodujących gotowość ucznia do uczenia się. Zastanów się, co Ciebie motywuje do nauki? 

Obejrzyj  film: https://www.youtube.com/watch?v=rz39Kz5zVF4 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI  
UWAGA: Nagrania w formacie MP3 dostępne na  www.macmillan.pl/strefa-ucznia 

20.05.2020 T: There isn’t/There aren’t. 

·         Przyjrzyj się ramce Grammar App pod zad. 2 str.77 : 

There isn’t – nie ma (czegoś w l. poj.) 

There aren’t – nie ma (czegoś w l.mn.) 

Gdy nie ma czegoś w l.poj., przed rzeczownikiem stawiamy przedimek a/an np.: 

There isn’t a pineapple. 

https://www.youtube.com/watch?v=rz39Kz5zVF4
http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


There isn’t an apple. 

Gdy nie ma czegoś w l.mn., przed rzeczownikiem stawiamy any: 

There aren’t any pineapples- nie ma żadnych ananasów 

·         Wejdź na www.macmillaneducationeverywhere.com – instrukcję znajdziesz na wewnętrznej 
stronie okładki Twojej ćwiczeniówki, tam też znajduje się Twój indywidualny kod dostępu. W 
zakładce UNITS znajdź UNIT 6 oraz  Lesson 4. Obejrzyj filmik Grammar App i zaśpiewaj 
piosenkę There aren’t any vegetables. 

·         Wykonaj polecenie w zad. 3 str.77 (odpowiednie formy czasownika be to: is/isn’t/are/aren’t) 

·         Wykonaj polecenie w zadaniu 4 str.77 – napisz 5 zdań. 

·         Wykonaj polecenie w zad.5 str.77 

21.05.2020 T: Iggy the Inventor  – workbook practice. 

·         Wykonaj zadania 1,2,3 oraz Useful i Train your brain na str. 55 w ćwiczeniówce. 

  

22.05.2020 T:Train your brain!. 

·         Zad. 1  na str.78 w podręczniku – na podstawie podanego kodu obrazkowego zgadnij, jakie 
wyrazy związane z jedzeniem kryją się pod zestawami obrazków. Zapisz wyrazy w zeszycie – 
możesz wspomóc się tabelką ze słownictwem ze strony 82. 

·         Wykonaj polecenie do zadania 2 na str.78 w podręczniku 

·         Zad. 3 na str. 78 w podręczniku – napisz jeszcze 5 zdań o obrazku nr 2, porównując go z 
obrazkiem 

nr 1. Użyj konstrukcji There is/There isn’t/There are/There aren’t oraz some i any. 

·         Zad. 4 str. 78 w podręczniku – jakie jedzenie jest w tym samym miejscu, co to na obrazku? 
(wskazówka: powinieneś/powinnaś wypisać 6 słówek) 

·         Wykonaj polecenie do zadania 5 na str. 78  w podręczniku 

Good luck and have fun! ;) 

 

 

 

http://www.macmillaneducationeverywhere.com/
http://www.macmillaneducationeverywhere.com/


MUZYKA 
Temat: Nietypowe instrumenty perkusyjne 

 

1.  
Oglądaliśmy już maszynę do pisania grającą wraz z orkiestrą symfoniczną. 
Dziś drugi utwór tego samego kompozytora. Waszym zadaniem jest go 
sobie obejrzeć (o tu!) 
  

2. Druga rzecz do obejrzenia to kolejny ciekawy instrument francuskiego 
konstruktora o imieniu Wintergatan – może mieliście już okazje obejrzeć 
jego Marble machine :). Teraz troszkę nowocześniejsza wersja podobnego 

instrumentu (filmik). 
  

3. Trzecie zadanie jest zupełnie dowolne, jednak warto na pewno obejrzeć. 
Może ktoś będzie chciał wykonać dla siebie lub do pracowni muzycznej 
instrument – Zaklinacz deszczu. Do jego wykonania będzie jednak 
prawdopodobnie potrzebna pomoc Opiekuna. Zachęcam do obejrzenia. 
(film 1, film 2) 
 

 

Proszę poświęcić również na nadrobienie zaległości z lekcji poprzednich. Część 
osób wysyła mi regularnie efekty swojej pracy (gra na instrumencie, śpiew piosenek, 
notatki) a część nie odezwała się do tej pory ani razu. 

 

 

Efektami Waszej pracy możecie się ze mną dzielić wysyłając e-mail – 
winiarskisp3piotrkow@gmail.com podając w tytule wiadomości imię i 
nazwisko oraz klasę. :) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4QnPNleGIgE
https://www.youtube.com/watch?v=4QnPNleGIgE
https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q
https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q
https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q
https://www.youtube.com/watch?v=m1F7Vl2szd4
https://www.youtube.com/watch?v=NkFGy2kgNXs
https://www.youtube.com/watch?v=NkFGy2kgNXs
https://www.youtube.com/watch?v=xIUNHJDonAY
https://www.youtube.com/watch?v=xIUNHJDonAY


HISTORIA 
20.05.2020 

 

Temat: Jan Paweł II – papież pielgrzym 

 

UWAGA. Nie wysyłajcie mi prac z tego tygodnia. 

 

13 maja oraz 18 maja miały miejsce dwie rocznice związane z osobą Papieża 
Polaka, Karola Wojtyły, Jana Pawła II. 13 maja 1981 r. Ali Agca dokonał na placu 
św. Piotra w Watykanie zamachu na życie papieża. 18 maja 1920 r. w Wadowicach 
niedaleko Krakowa urodził się Karol Wojtyła, który 16 października 1978 r. został 
wybrany Biskupem Rzymu, czyli papieżem. 

W Waszych podręcznikach (str. 136 – 141) znajdziecie czytankę. Proszę o jej 
uważne przeczytanie i wypisanie pod tematem lekcji najważniejszych dat 
związanych z życiem Karola Wojtyły. W tym roku obchodzimy 100 rocznicę urodzin 
tego wielkiego Polaka i rok 2020 został ogłoszony rokiem Karola Wojtyły przez Sejm 
RP.Do zapisania w zeszycie są również odpowiedzi na zadanie 1 i 2 ze strony 141.

Jeśli ktoś ma jakieś zaległości z tygodni poprzednich to: 

Efektami Waszej pracy możecie się ze mną dzielić wysyłając e-mail – 
winiarskisp3piotrkow@gmail.com podając w tytule wiadomości imię i nazwisko oraz 
klasę :) 

 

 

 

 

 

 



JĘZYK POLSKI 
18 maja 2020 r. 

Temat : O świecie przedstawionym w komiksie Christy. 

Zanim zaczniemy naszą wizytę w Mirmiłowie, jak zwykle krótko o świecie 

przedstawionym:                  JANUSZ CHRISTA 

,, Kajko i Kokosz . Szkoła latania” 

Czas wydarzeń : bliżej nieokreślony (trochę jak w baśni), ale po strojach 

bohaterów możemy wywnioskować , że jest to średniowiecze,  

czasy słowiańskie 

Miejsce wydarzeń: bliżej nieokreślony, ale miejscem, gdzie rozgrywa się 

większość wydarzeń jest gród – Mirmiłowo, leżący nad jeziorem  i okoliczny 

bór . Osada położona jest w województwie świętokrzyskim -  pojawia się 

bowiem Łysa Góra, gdzie Mirmił wraz z Kajko i Kokoszem udają się na nauki 

do Wyższej Szkoły Latania, Kraina Omsów; 

Bohaterowie: TYM RAZEM NIE BĘDZIEMY WYMIENIAĆ BOHATERÓW 

TAK, JAK ZAWSZE. Przygotowałam  małe łamigłówki, by sprawdzić, czy 

naprawdę udało Wam się zaprzyjaźnić z postaciami komiksu. 

Waszym zadaniem jest uzupełnienie poszczególnych ramek imionami 

bohaterów (wg wzoru). Ale nie tylko. Spróbujcie pokojarzyć również miejsca 

i  przedmioty.  I koniecznie wyślijcie mi zdjęcia, to oczywiście odpowiem, czy 

wszystko jest OK. Ewentualnie piszcie albo dzwońcie! 

Myslę jednak, że jesteście baaardzooo spostrzegawczy ! Do dzieła!  



KAJKO 

woj 

mały 

czarnowłosy 

czapka 

…………… 

woj 

gruby 

duży łysy 

…………… 

maczuga  

silny  

fujarka  

zbój 

LUBAWA 

żona 

Mirmił 

kasztelan  

Mirmiłowo 

 

…………… 

czarować 

wiedźma  

Łamignat 

fujarka 

………….. 

kasztelan 

wódz 

latać 

Mirmiłowo 

……………. 

napadać 

wróg 

zbójcerze 

wódz 

ZBÓJCERZE 

wrogowie 

warownia  

hegemon 

napadać 

………… 

szkoła 

latać 

wzgórze 

czarownice 

WAROWNIA 

zbójcerze 

Hegemon 

obronna  

kamienna 

………… 

drewniany 

Mirmiłowo 

palisada 

most zwodzony 

…………… 

gród 

Mirmił 

osada 

mieszkać 

……….. 

szkoła 

latać 

miotły 

Łysa Góra 

………… 

jedzenie 

picie 

stoły 

karczma 

………….. 

kuć  

podkowy 

wyrywać 

zęby 

………….. 

latać 

drewniany 

skrzynia 

wieko 

LATAĆ 

miotła  

szkoła 

Mirmił 

unosić się 

………….. 

latać 

zamiatać 

kij 

czarownica 

…………… 

zaczarowana 

grać 

Łamignat 

Jaga 

………….. 

broń 

Łamignat 

drewniana 

uderzać 



…………. 

Jaga 

czarować 

wiedźma 

Łamignat 

WOJE 

Kajko 

Kokosz 

wojownicy 

obrońcy 

……………. 

drewniany 

opuszczać 

podnosić 

brama 

…………. 

latać 

siedzieć 

unosić się 

podróż 

 

Przebieg zdarzeń: (bardzo ogólny, tak tylko dla przypomnienia!) 

1. Magiczna fujarka Łamignata. 
2. Powrót wojów z polowania. 
3. Napad zbójcerzy na wojów. 
4. Powrót do grodu z zakazem zamykania bram na noc. 
5. Napad na gród. 
6. Propozycja nauki latania dla Mirmiła od Hegemona. 
7. Wyprawa na Łysą Górę. 
8. Otrzymanie latającego kufra i maści latania. 
9. Napad Hegemona na gród. 
10.Odparcie ataku i nadanie Mirmiłowi tytułu ,,Waleczny”. 

19 maja 2020 r. 

Temat: Pierwsza wizyta w Mirmiłowie. 

 Dzisiaj wybierzemy się z pierwszą wizytą do Mirmiłowa. Wyobraźcie sobie, 

że jesteście przybyszami, którzy obserwują gród, jego życie codzienne, 

mieszkańców oraz okolicę, a następnie wynotujcie swoje spostrzeżenia (mam 

nadzieję, że pokrywają się z moimi). 



 

 

 

 

 



19 maja 2020 r. 

Temat : Poznajemy język komiksu. 

Zanim przejdziemy do opowiadania przygód komiksowych bohaterów, 

wysłuchajcie piosenki znajdującej się pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=TmzXNx2Cj3c . Zastanówcie, co możemy 

na jej podstawie powiedzieć o komiksach. 

Zapiszcie:  

 

 

Za chwilę poznacie lepiej język komiksu. Zastanówcie się, korzystając 

z tekstu lektury, jak autor wyraził i zapisał: 

• wypowiedzi narratora   

• dźwięki      

• krzyk      

• myśli bohaterów     

• wypowiedzi bohaterów     

• wypowiedzi grupy osób      

https://www.youtube.com/watch?v=TmzXNx2Cj3c
https://www.youtube.com/watch?v=TmzXNx2Cj3c


Znajdźcie w tekście odpowiednie przykłady, które posłużą Wam do 

stworzenia Słownika języka komiksu. 

Zapiszcie:  

 

Podsumowując : (zapiszcie i zapamiętajcie) 

Komiks to historia opowiedziana za pomocą obrazków, na które naniesione są 

w dymkach wypowiedzi i myśli bohaterów oraz krótkie informacje od narratora. 

 Informacje dotyczące dźwięków, ruchu czy emocji znajdują się bezpośrednio 

na obrazkach. 

 



20 maja 2020 r. 

Temat : Malowanie słowami, czyli jak opowiedzieć komiksową historyjkę. 

Kochani! Otwórzcie  komiksy na stronie 3, na której zaczyna się historia, 

i przeczytajcie jeszcze raz, co zaszło pewnego dnia w chatce Jagi i Łamignata, 

a następnie wykonajcie kolejne zadania. 

 



 

 



21 maja 2020 r. 

Temat : Piszemy wypracowanie z lektury ,,Kajko i Kokosz”. 

Kochani uczniowie, gdybyśmy chodzili normalnie do szkoły, z pewnością teraz 

prosiłabym o to, byście opowiadali mi kolejne przygody bohaterów komiksu. 

A że czas jest wyjątkowy - napiszecie klasowe wypracowanie.  

Bardzo proszę o przesłanie go na maila : arobakowska@interia.pl . 

Dostaniecie za niego ocenę, więc warto się postarać :)  

TEMAT: 

Wyobraź sobie, że możesz przenieść się na jeden dzień do Mirmiłowa. Napisz 

opowiadanie o tym, jak go spędziłeś i  z którymi bohaterami spotkałeś się 

osobiście.  

 

 

 

 


