
4a tematy na dni 25-29.05.2020 
Przyroda  
Temat: Życie w jeziorze. 25.05.2020  
Zeszyt ćwiczeń ćwiczenie 1,2 strona 105  
Temat: Życie w jeziorze ciąg dalszy 27.05.2020 
Zeszyt ćwiczeń ćwiczenie 3 strona 106  
Zeszyt ćwiczeń ćwiczenie 4 strona 107  
Język  angielski  

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

26.05.2020 T: Train your brain – workbook practice. 

·         Wykonaj polecenia w zadaniach 1,2,3,4 str. 56 w ćwiczeniówce. Pamiętaj, żeby w zad. 3 i 4 używać 
także słówek some, any , a lot of oraz przedimka a/an przed rzeczownikami. 

27.05.2020 T: At the salad bar. 

·         Zad. 1 str.79 w podręczniku – posłuchaj nagrania i przeczytaj dialog. Poćwicz głośne czytanie dialogu 
 ( możesz też zaangażować domowników do przeczytania z Tobą dialogu z podziałem na role ;)). Jeśli nie 
rozumiesz niektórych zwrotów, zajrzyj na stronę 82 – ramka At the salad bar. 

·         Zad. 2 str 79 w podręczniku – przyjrzyj się menu baru sałatkowego pod poleceniem. Posłuchaj nagrania 
i powtórz nazwy warzyw. Następnie wybierz jedną z sałatek i zamów ją - zapisz w zeszycie uzupełniony 
swoimi pomysłami dymek pod poleceniem. 

·         Popatrz na ramkę LOOK – zwróć uwagę, jak czytamy ceny po angielsku (np.  cztery funty pięćdziesiąt – 
four pounds fifty) 

·         Wykonaj polecenie w zad.3 str.79 w podręczniku 

·         Wykonaj polecenie w zad.4 str. 79 w podręczniku 

  

28.05.2020 T:At the salad bar – workbook practice. 

·         Wykonaj zadania 1,2,3,4 oraz Life skills: Healthy food w ćwiczeniówce na str. 57 

Dziękuję wszystkim za  piękne opisy kanapek ;) Kto jeszcze nie przesłał (około 10 osób), bardzo proszę, 
żeby to zrobił w tym tygodniu ! 

Good luck and have fun! ;) 

Język polski 

25.05.2020 ( 2 lekcje) - Temat: Ćwiczymy pisownię wyrazów z ó, u. 

W zeszycie zrób zadanie 4. str. 51. w podręczniku. 

Poćwicz: 

http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


https://learningapps.org/view992640 

https://learningapps.org/view1320970 

Zapoznaj się z lekturą „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”. 

https://komiksy-christa.prv.pl/?komiks=Kajko_i_Kokosz 

https://www.youtube.com/watch?v=JdOuc7uyqnM 

26.05.2020 Temat: To wszystko dla Ciebie Mamo… 

Napisz wiersz dla mamy lub podziękowanie. Przeczytaj swoją pracę adresatce. 

28.05.2020 Temat: Rozpoznajemy rzeczowniki i przymiotniki. 

Z podanego tekstu wypisz rzeczowniki z przymiotnikami, podaj przypadek, liczbę i rodzaj 
wypisanych wyrazów. Ćwiczenie wykonaj w zeszycie. 

Rozgorączkowany Antek opowiadał o swoim najnowszym wynalazku. Małej  Basi słuchanie 
go sprawiało wielką frajdę. Nagle do zagraconego pokoju weszło ogromne straszydło. 

29.05.2020 Temat: Przypomina o sobie czasownik. 

Przypomnij sobie wiadomości o czasowniku – podręcznik str. 108 - 113. 

Odmień w 3 czasach przez osoby, liczby czasownik ,,ćwiczyć’’. 

TECHNIKA 

Wszystkie  informacje dotyczące poniższego tematu znajdują się również na 
stronie 

 http:// brd.andrej.edu.pl  w zakładce Ruch pojazdów       Zmiana pasa ruchu, 
zmiana kierunku jazdy 

Temat: Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy.            27.05.202 

1. Zmiana pasa ruchu 

https://brd.andrej.edu.pl/index.php/wstecz/zmiana-pasa-ruchu 

2. Skręt w prawo 

https://brd.andrej.edu.pl/index.php/wstecz/zmiana-kierunku-jazdy/9-ruch-pojazdow/154-skret
-w-prawo 

3. Skręt w lewo na drodze: 

a) jednokierunkowej 

b) dwukierunkowej 

https://learningapps.org/view992640
https://learningapps.org/view1320970
https://komiksy-christa.prv.pl/?komiks=Kajko_i_Kokosz
https://www.youtube.com/watch?v=JdOuc7uyqnM
https://brd.andrej.edu.pl/index.php/wstecz/zmiana-pasa-ruchu
https://brd.andrej.edu.pl/index.php/wstecz/zmiana-kierunku-jazdy/9-ruch-pojazdow/154-skret-w-prawo
https://brd.andrej.edu.pl/index.php/wstecz/zmiana-kierunku-jazdy/9-ruch-pojazdow/154-skret-w-prawo


4. Zawracanie 

5. Gdzie nie wolno zawracać 

6. Znaki związane z tymi manewrami 

Ad.3.a 

 1. Upewnij się czy manewr będzie bezpieczny  

2. zasygnalizuj (lewą ręką) 

3. upewnij się jeszcze raz 

4. zbliż się do lewej krawędzi jezdni 

5. skręć w lewo 

6. ustąp pierwszeństwa pieszym, przekraczającym drogę 

 w  którą skręcasz, nawet jeśli nie ma tam przejścia dla pieszych 

7. zajmij miejsce blisko prawej krawędzi jezdni 

 Ad.3.b 

1. Upewnij się czy manewr będzie bezpieczny 

2. zasygnalizuj (lewą ręką) 

3. upewnij się jeszcze raz 

4. zbliż się do osi jezdni 

5. upewnij się, czy żaden pojazd nie nadjeżdża z przeciwnego kierunku 

6.ustąp pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka 

7. skręć w lewo 

8. ustąp pierwszeństwa pieszym, przekraczającym drogę w  którą skręcasz, nawet jeśli nie ma tam 
przejścia dla pieszych 

9. zajmij miejsce blisko prawej krawędzi jezdni 

Ad.4 

 1. Upewnij się czy manewr będzie bezpieczny 

2. zasygnalizuj (lewą ręką) 

3. upewnij się jeszcze raz 

https://brd.andrej.edu.pl/index.php/wstecz/zmiana-kierunku-jazdy?layout=edit&id=103
https://brd.andrej.edu.pl/index.php/wstecz/zmiana-kierunku-jazdy?layout=edit&id=103


4. zbliż się do osi jezdni 

5. upewnij się, czy żaden pojazd nie nadjeżdża z przeciwnego 

kierunku, 

6.ustąp pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka 

7. zawróć 

8. zajmij miejsce blisko prawej krawędzi jezdni 

Ad. 5 

Nie wolno Ci zawracać: 

a)  w tunelu, na moście, wiadukcie, 

 b) na drodze jednokierunkowej, 

c)  w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na 
drodze lub ruch ten utrudnić, 

 d) kiedy na pasie do skrętu w lewo, ruch jest otwierany przy pomocy 
sygnalizatora kierunkowego. 

e)  na autostradzie, 

 f) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego 
przeznaczonego. 

Ad. 6 

 



 

INFORMATYKA 

Temat: Tworzymy listy wypunktowane i numerowane.              26.05.2020 

1.  Przedstawianie informacji (tekstu) w punktach. 

 

 

Jeśli chcemy skorzystać z punktów czy numerów w istniejącym tekście, należy 
zaznaczyć ten fragment  i kliknąć wybrany z n/w przycisków. 

  

Jeśli chcemy natomiast zrezygnować z punktów czy numerów istniejących w 
akapicie, należy zaznaczyć tekst i kliknąć wybrany z w/w przycisków. 

2. Przeczytaj pkt.3 z tematu 10 (str.105-106) 

3. Wykonaj ćw. 6/105 oraz 7,8/106 i prześlij na email: irdud66@gmail.com 

MATEMATYKA 

26.05.2020 – Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych. 

Przygotowując się do dzisiejszej lekcji zapraszam do obejrzenia na YouTube filmiku pt. 
Dodawanie ułamków dziesiętnych – Szymon Wojciechowski (polecam !!!) Możesz 
jeszcze obejrzeć inne podobne filmiki: Dodawanie pisemne ułamków dziesiętnych. Klasa 4 
- Anna Łoćwin  Następnie przeczytaj z podręcznika strony 198 i 199. Zapisz w zeszycie 
proponowane przez pana notatki. Wykonaj razem z panem Szymonem w zeszycie zadania z 
podręcznik: 1,2,3,4,5 str. 199 UWAGA W ZAD 4 WKRADŁ SIĘ  BŁĄD 
27.05.2020 – Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych. 

Przygotowując się do dzisiejszej lekcji zapraszam do obejrzenia na YouTube filmiku 
przypominającego wczorajszą lekcję pt. Dodawanie ułamków dziesiętnych - Matematyka 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – Tomasz Gwiazda. Następnie przypomnij sobie z 
podręcznika wiadomości ze strony 198 i 199. 

mailto:irdud66@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCoIRBSf-gGAEAmHSF1ld3Ww


Wykonaj w zeszycie zadania z podręcznika:  zad 7, 9 str. 200 oraz ćwiczenia str.82 i 83 ( do 
zadania 9 przygotowałam na podstawie podpunktu a) małą podpowiedź) 

 

28.05.2020 – Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych. 

Przygotowując się do dzisiejszej lekcji zapraszam do obejrzenia na YouTube filmiku pt. 
Odejmowanie ułamków dziesiętnych – Szymon Wojciechowski (polecam !!!) Możesz 
jeszcze obejrzeć inne podobne filmiki np: Odejmowanie ułamków dziesiętnych - Krystyna 
Węgrzyn  Następnie przeczytaj z podręcznika strony 201, 202. Zapisz w zeszycie 
proponowane przez pana notatki. Wykonaj razem z panem Szymonem w zeszycie zadania z 
podręcznik: 1,2,3,4,8 str.202 i 203 

29.05.2020 – Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych. 

Przygotowując się do dzisiejszej lekcji zapraszam do obejrzenia na YouTube filmiku 
przypominającego wczorajszą lekcję pt. Odejmowanie ułamków dziesiętnych - 
Matematyka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – Tomasz Gwiazda. Następnie 
przypomnij sobie z podręcznika wiadomości ze strony 201 i 202. Wykonaj w zeszycie 
zadania z podręcznik:  zad 5, 6, 7 str. 203 oraz ćwiczenia str. 84 

Ćwiczenia str.83, 84 oraz zad. 7,9 str. 200  proszę przysłać na ocenę z pracy domowej na 
maila: justyna77kowalczyk@gmail.com do dnia: 30.05.2020 (włącznie). Prac przysłanych 
po terminie nie będę oceniać. W związku z tym, że w tym tygodniu mam kilka sesji z 
konkursem Kangur Matematyczny, prace uczniów będą sprawdzone w późniejszym 
terminie!!! 

 

RELIGIA 

25.05.2020 Temat: „Trwajcie we Mnie” 

Podręcznik str. 122-125, katecheza 43 www.swietywojciech.pl 

https://www.youtube.com/channel/UCTcXyMk5HmvqwgKhe6V5u7Q
https://www.youtube.com/channel/UCTcXyMk5HmvqwgKhe6V5u7Q
https://www.youtube.com/channel/UCTcXyMk5HmvqwgKhe6V5u7Q
http://www.swietywojciech.pl/
http://www.swietywojciech.pl/


Przeczytaj fragment z Pisma Świętego J 15,1-6 (podręcznik str.122). Zapoznaj się z 
treściami z tabeli tam znajdziesz wyjaśnienie dla tekstu, który przeczytałeś. Pan oczekuje od 
nas różnych owoców, przewróć kartkę i zobacz jakie owoce są tam zaproponowane, a może 
dostrzegasz, że jakiegoś nie wymieniono. Czy myślisz o tym, że dobro które czynisz jest 
owocem działającego w nas Boga, a może uważasz, że sam jesteś taki dobry, że Bóg nie jest 
ci potrzebny. To dlaczego jest tyle zła wokół nas. Przeczytaj tekst ze strony 125. 

 

28.05.2020 Temat: Zesłanie Ducha Świętego. 

W ubiegłą niedzielę świętowaliśmy Wniebowstąpienie Pana Jezusa, 31.05.2020 
będziemy świętować Zesłanie Ducha Świętego inaczej nazywane Zielone Świątki. Pan Jezus 
odchodząc do nieba obiecał, że nie zostawi nas samych, dlatego przysłał Ducha Świętego, 
aby nas wspierał w drodze do nieba. Jak wiecie Duch Święty objawia się jako wiatr, ogień i 
gołębica. Możemy Go prosić, by pomagał nam stawać się lepszymi, mądrzejszymi, by nam 
poznawać co w nas nie podoba się Bogu i pomagał to zmieniać, a przede wszystkim uczył 
nas MIŁOŚCI, bo DUCH ŚWIĘTY to MIŁOŚĆ. 

Tą modlitwą modlił się Jan Paweł II. Pomódlmy się wraz z Nim. 

 

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich 

doskonałości Bożych, 

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, 

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, 

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze 

znajdował, 

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie 

oderwać, 

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską 

miłością, 

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, 

który Ciebie, o Boże, obraża. 



Amen. 

 

Bardzo proszę o przesyłanie opisu stacji Drogi Krzyżowej i o poprawę złych ocen z kartkówki,               
inaczej nie będziecie zadowoleni z ocen. Nabożeństwa majowe odbywają się w kościele w tygodniu              
17.30, w niedzielę 17.15. W niedzielę na Mszę Świętą też zapraszam. W naszym kościele              
jednocześnie może przebywać 120 osób. 

 

PLASTYKA  

 

Temat: Wzornictwo przemysłowe i funkcjonalność. 

 

Przeczytajcie proszę rozdział na temat wzornictwa w książce do plastyki od strony 68 
– 72. 

Następnie wykonajcie zadanie na zrobienie którego macie 2 tyg. do 5.06. Na prace czekam 
pod adresem: purgalkas@gmail.com 

 

Zadanie: 

 

Zaprojektuj ubranie, kostium według własnego pomysłu używając przedmiotów 
dostępnych w domu :) Technika dowolna płaska lub przestrzenna. Można używać 
różnych materiałów takich jak farby, kredki, kawałki tkanin, plastelina, tworzywa 
sztuczne i co tam jeszcze Wam wyobraźnia podpowie. 

 

Życzę miłej zabawy. 

Pozdrawiam :) 

 

29.05.2020 

Muzyka 

Temat: Piosenka - „To nasza wiosna”, „Witajcie w naszej bajce” 

 

Zadaniem na dzisiejszą lekcję jest wysłuchanie piosenki „To nasz wiosna” oraz śpiew 
piosenki wraz akompaniamentem (podkładem). Piosenkę znajdziecie na stronie 96. Druga 

https://drive.google.com/open?id=1youzigiw6VrUHRUUtwcQFr00rFPeFJFR
https://drive.google.com/open?id=14r7NImOQF9VrsxISdHshnu0WL-Tj8HBg


piosenka to „Witajcie w naszej bajce” z Akademii Pana Kleksa. Podkład dostępny jest tutaj 
:). (str. 105) 

 
 

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. :) 

 
 

Historia 

26.05.2020 

 

Temat: Jedyna Polka w paryskim Panteonie. 

 

 

Maria Skłodowska-Curie to polska noblistka, które dużą część życia spędziła we Francji.            
Tam wyszła za mąż za Piotra Curie. Ich zawodowa współpraca zaowocowała między innymi             
wynalezieniem dwóch pierwiastków chemicznych – Radu i Polonu. Wynalezienie pierwiastka          
nazwanego Radem pozwoliło na rozwój nauki w dziedzinie fizyki i umożliwiło leczenie wielu             
ludziom chorym na raka. Za to odkrycie Maria Skłodowska -Curie wraz mężem otrzymali             
Nagrodę Nobla (w dziedzinie fizyki) w roku 1903. Co ciekawe nasza rodaczka otrzymała             
również Nagrodę Nobla kilka lat później w związku z wynalezieniem kolejnego pierwiastka            
promieniotwórczego – Polonu. Tym razem nagroda ta została przyznana w dziedzinie           
chemii. Po śmierci w 1934 roku w uznaniu jej zasług Francuzi pochowali ją w Panteonie –                
miejscu dla Francji niezwykle istotnym, miejscu, gdzie pochowani są najwybitniejsi          
obywatele tego kraju. Co ciekawe Maria Skłodowska-Curie jest nie tylko jedyną Polką tam             
pochowaną, ale również jedyną kobietą. 

 

Notatkę proszę umieścić w zeszycie. Proszę również o przeczytanie rozdziału (str. 104 – 
109), napisać w zeszycie odpowiedzi na pytanie 1 i 5 ze str. 107. Na stronie 110 znajduje się 
podsumowanie działu, które pozwoli Wam indywidualnie sprawdzić, czy jakiś rozdział 
powinniście jeszcze raz powtórzyć. 

 
 

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 :) 

https://drive.google.com/open?id=1lBF_Gbu48jxWKZMPbV5XMpMV9ZjLy_gS
https://drive.google.com/open?id=1iKTUkosc22XF-efjZvp30ezh9R0TvTH9
https://drive.google.com/open?id=1iKTUkosc22XF-efjZvp30ezh9R0TvTH9


 

 

 

 
 

 

 

 


