
Lekcje 4B (25.05 - 29.05) 
 
 

GODZINA WYCHOWAWCZA 
 
Temat : Jak się uczyć? Sposoby na samodzielną naukę z podręcznikiem. 
 
Zastanów się jak koncentracja i samodyscyplina mają wpływ na jakość nauki i 
czas poświęcony na nią. Czy można coś usprawnić? 
 
Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=0gni1lRsZV0&t=78s 
 
 
PRZYRODA 
 
Temat: Życie w jeziorze ciąg dalszy 25.05.2020  
 
Zeszyt ćwiczeń ćwiczenie 3 strona 106  
Zeszyt ćwiczeń ćwiczenie 4 strona 107 
 
Temat: Warunki życia na lądzie. 27.05.2020 
 
Zeszyt ćwiczeń ćwiczenia 1,2 strona 108 
Zeszyt ćwiczeń ćwiczenia 3,5 strona 109 
 
 
 
JĘZYK ANGIELSKI  

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

27.05.2020 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. 

28.05.2020 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=0gni1lRsZV0&t=78s
http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


·         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 

  

29.05.2020 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, bardzo proszę, 
żeby to zrobił w tym tygodniu ! 

Good luck and have fun! ;) 

  

INFORMATYKA 
 
28 maja 2020 

Temat: Sterujemy duszkiem na ekranie (str. 83-90) 

1. Przeczytaj cały temat z podręcznika.  
  

2. Przećwicz samodzielnie ćwiczenia i zadania.  
  

3. Przypomnij sobie materiał od str. 73 do str. 90 
  

4. Wykonaj 4 dowolne ćwiczenia lub zadania w programie Scratch od str. 73 
do str. 90, jako podpowiedzi użyj playlist: 
 

● https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta4pps9WzljTiF2FLc
rMrw72   
  

● https://www.youtube.com/playlist?list=PLUVYkJRYU4wLuAaBnc02XH43DujS
v5bLS  
 

5. Wyślij je na adres: informatykasp3.sala58@gazeta.pl wpisując w tytule, 
WIELKIMI LITERAMI – imię, nazwisko, klasa – np. ZENEK SZPRYCHA 3G. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta4pps9WzljTiF2FLcrMrw72
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta4pps9WzljTiF2FLcrMrw72
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUVYkJRYU4wLuAaBnc02XH43DujSv5bLS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUVYkJRYU4wLuAaBnc02XH43DujSv5bLS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUVYkJRYU4wLuAaBnc02XH43DujSv5bLS


RELIGIA  

 

Temat: Wędrujemy przez życie 

         Proszę przeczytać rozdział 38 ( str. 112 - 113). Notatka do zeszytu (na zielono) J14,6 
(s 112 na żółtym tle). 

Temat: Boża Opatrzność czuwa nad nami 

              Proszę przeczytać rozdział 39 (s 114 - 115). ze strony 115 z podrozdziału ,,Prawda 
o Bożej Opatrzności” przepiszcie tekst od słów: ,,Mamy żyć radością… do : w historii świata. 
Osoby, które nie mają podręcznika, mogą skorzystać z innych źródeł, by napisać czym jest 
Opatrzność Boża. 

 

TECHNIKA 

Temat: Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy.            28.05.2020 

  

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 

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 

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. 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 

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 

 

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


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 

 

 

 
 
 
 
 



MATEMATYKA 

 

Obowiązuje pełne rozwiązanie!!! 

25.05.2020 

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych cd. 

Zadania do wykonania w zeszycie 3, 4, 5/196 i ćwiczenia strona 81. 

 

26.05.2020 

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=JhsRo2EdyQw&feature=youtu.be 

Zadania do wykonania w zeszycie 7/200 i ćwiczenia strona 83. 

Dla chętnych ćwiczenia strona 82. 

 

27.05.2020 

Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=jr58hkXreQQ&feature=youtu.be 

Zadania do wykonania w zeszycie 5/203 i ćwiczenia strona 85. 

Dla chętnych ćwiczenia strona 84. 

Proszę o przesłanie pracy domowej z ćwiczeń strona 83 i 85 

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

obowiązuje pełne rozwiązanie zadań do 29.05.2020 r. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=JhsRo2EdyQw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jr58hkXreQQ&feature=youtu.be


 

28.05.2020 

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych. 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach strona 86 i 87. 

  

 

 

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 :) 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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. :) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


HISTORIA 

 

27.05.2020 

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 :) 

 

 
JĘZYK POLSKI 

 

25 maja 2020 r.  

Temat: Podróż do baśniowej krainy czas zacząć… 

Zanim zaczniemy przygodę z baśniami, musimy sobie przypomnieć wszystko 

to, co już o nich wiemy z klasy 3 (przypominaliśmy już to sobie przy 

omawianiu Akademii Pana Kleksa). Zapiszcie więc: 

 



 

 

 

 

26 maja 2020 r.  

Temat : Dlaczego utwór ,,Kopciuszek” to baśń? (2 godz.) 

 Przeczytajcie, proszę , fragment baśni Charlesa Perrault ,,Kopciuszek “ 

ze strony 200 - 205 waszego podręcznika.  

 1.  PLAN WYDARZEŃ 

Wstaw w kratki cyfry tak,  aby podane wydarzenia ułożyły się w kolejności 

chronologicznej. Następnie zamaluj kolorem wszystkie  zdarzenia fantastyczne. 



  Ukazanie się ogłoszenia o balu. 

  Zjawienie się wróżki. 

  Zgubienie pantofelka przez Kopciuszka. 

  Wyczarowanie przez wróżkę sukni i pantofelków dla Kopciuszka. 

  Wykonywanie przez Kopciuszka ciężkich prac w domu macochy. 

  Pojawienie się Kopciuszka na balu. 

  Smutek i płacz Kopciuszka z powodu niemożności pójścia na bal. 

        Przemiana myszek w konie. 

       Zaczarowanie jaszczurek w lokajów. 

       Zamiana dyni w piękną karocę. 

      Druga wizyta Kopciuszka w pałacu królewicza. 

      Poszukiwania właścicielki szklanego pantofelka. 

      Ostrzeżenie wróżki. 

      Ślub Kopciuszka i królewicza. 

2. Wiecie już doskonale, co to wyrazy przeciwstawne (antonimy), a co to 

wyrazy bliskoznaczne (synonimy). Uzupełnijcie zatem tabelkę: 

 

bohaterki  cecha 
charakteru 

antonim  synonim 

macocha       

siostry       

Kopciuszek       

 

 



A teraz przepiszcie i uzupełnijcie bardzo ważny wniosek dotyczący baśni: 

W baśniach obok bohatera pozytywnego występuje bohater ............................ .  

Bohater pozytywny to postać, która ma same ..........................., zaś u bohatera 

negatywnego widzimy same ........................... .  

Podsumowując, w baśniach bohaterowie są ukazani na zasadzie przeciwieństw, 

czyli kontrastu. 

3. Bardzo proszę, abyście wybrali z baśni trzy elementy: 

● magiczny przedmiot 

● fantastyczną postać 

● nieprawdopodobne zdarzenie 

i narysujcie ich miniatury w zeszycie. Pod obrazkami zapiszcie wniosek:  

Narysowałam / narysowałem trzy niezwykłe elementy, które pojawiły się w 

baśni ,,Kopciuszek”.Są to :postać -..................................., przedmiot - 

………………………………, wydarzenie ………………………………………… 

Uważam, że te elementy są fantastyczne, ponieważ ……………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

4. W baśniach często pojawiają się wyrazy, które mogą sprawić trudności 

ortograficzne. Wymyśl ciekawy sposób na zapamiętanie pisowni podanych słów 

według wzoru :  

WRÓŻKA, KSIĘŻNICZKA, KRASNOLUDKI, WIEŻA, KRÓLESTWO 

RÓŻDŻKA - piszę przez ó i ż, bo kształtem przypomina mi różę 

 

 

27 maja 2020 r.  

Temat: Kogo można spotkać w baśniowej krainie ? 

 

Stwórzcie  baśniową krzyżówkę. Zamalujcie hasło kolorem. Powodzenia! 

Oto poszczególne hasła: 

1. Brat Małgosi, który uwielbiał słodycze.  

2.  Kolor kapturka, który nosiła bohaterka baśni o złym wilku.  



3.  Imię Palucha, malutkiego chłopca.  

4.  Potwór, którego pokochała piękna wielbicielka róż.  

5.  Gadający sierściuch w butach.  

6. Np. siedmiomilowe.  

7. Brat Gerdy.  

8.  Zamieszkała w lesie z krasnoludkami.  

9.  Naprawdę malutka dziewczynka.  

10.  Czarny charakter w baśni o Czerwonym Kapturku 

28 maja 2020 r. 

Temat: Jak napisać zaproszenie? 

Zastanówcie się … 

● W jakich sytuacjach lub z jakiej okazji ludzie otrzymują zaproszenia?  

● W jaki sposób i w jakiej formie najczęściej przekazuje się zaproszenie?  

● Jak myślicie, co powinno się znaleźć w zaproszeniu? 

ZAPAMIĘTAJCIE:  

Przy tworzeniu zaproszenia obowiązuje zasada pięciu palców - te elementy 

muszą się w nim znaleźć. 

   

 

 

 

 

 

 

Jak najlepiej  zapamiętać zasady 

pisania zaproszenia? Tylko poprzez ćwiczenia.                              A więc do 

dzieła! 

 

 

 



 1. 

Uzupełnij tabelę według podanego wzoru: 

a) w drugiej kolumnie zapisz pytania, na które odpowiadają podane fragmenty 

zaproszenia; 

b) w trzeciej kolumnie zamieść nazwy wymienionych elementów wybrane 

z ramki:  

nadawca        czas             miejsce              cel  

 

 

Wykonaj ćw. 1 - 4 str.101-102 w Zeszycie ćwiczeń. 

 

Praca domowa. 

Zaprojektuj zaproszenie na swoją wyjątkową imprezę urodzinową ! 

Czekam na zdjęcia do niedzieli!!!! 

arobakowska@interia.pl  

 

 

mailto:arobakowska@interia.pl

