
Zalecenia dla uczniów klasy IVa 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

15.04.2020 

MATEMATYKA 

Zalecenia dla uczniów klasy IV a 

Temat: Odejmowanie ułamków zwykłych. (str. 175- 178- podręcznik) 

Proszę zapoznać się z wideolekcjami, a następnie rozwiązać zadania w „Matlandii”. 

https://www.youtube.com/watch?v=F05WjXsDKkQ 

https://www.youtube.com/watch?v=gvyok5WvuxE 

https://www.youtube.com/watch?v=LKeNwmL-FEE 

Przypominam, że zadania w „Matlandii” oceniane będą regularnie (po każdym tygodniu). 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: Dobroć nagrodzona – baśń „O szewczyku”. 

Dzisiaj poznacie polską baśń oraz sylwetkę Oskara Kolberga – badacza tradycyjnej kultury ludowej. 

1. Zapiszcie temat w zeszycie. 

2. Obejrzyjcie filmik na YouTube przedstawiający sylwetkę autora baśni 

https://youtube.com/watch?v=H54RK5nYeRk 

3. Przeczytajcie tekst „O szewczyku” – podręcznik, str. 232. 

4. Pracując z tekstem, odpowiedzcie w zeszycie na pytania: 

 Co zrobił szewczyk dla napotkanych zwierząt? 

 Co zwierzęta zrobiły dla szewczyka? 

Weźcie pod uwagę mrówki, pszczoły, rybki i kaczki – działania szewczyka dla każdych z nich były inne, 

podobnie jak działania zwierząt dla szewczyka również się od siebie różniły 

5. Przyporządkujcie cytaty z utworu do odpowiednich cech baśni – połączcie liniami zdania z 

lewej i prawej tabelki. Dzięki temu zadaniu przekonacie się, że utwór Oskara Kolberga „O 

szewczyku” to baśń. Tabelki narysujcie w zeszycie. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F05WjXsDKkQ
https://www.youtube.com/watch?v=gvyok5WvuxE
https://www.youtube.com/watch?v=LKeNwmL-FEE
https://youtube.com/watch?v=H54RK5nYeRk


 

Cytaty 

„Szewczyk idzie daleko w świat”. 
 

„Matka-czarownica dała mu do wybrania 
korzec piasku”. 

„Starsza kaczka odzywa się :  
-Dobrze, zaraz poszukamy”. 

„I szewczyk pokonał czarownicę”. 
 

„Zdziwiła się czarownica”. 
 

„Ożenił się z tą księżniczką i został królem”. 
 

 

6. Wyjaśnijcie w zeszycie zasadę pisowni „ó” w wyrazach: rój, pszczół, mrówki, okruchów, pół, 

mógł, ów 

NIE ODSYŁAJCIE WYKONANYCH ZADAŃ  

 

 

INFORMATYKA 

Temat: Idziemy do kina. Jak poprawnie przygotować notatkę o filmie. 

 

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 100-105. 

Wykonaj ćwiczenie 3: Oko w oko z monitorem str. 106. W tym celu możesz wykorzystać inne 

programy np. LibreOffice, WPS Office.  

Przepisany tekst w formie pliku tekstowego prześlij na poniższy adres. 

Może cię zainteresuje: 

Nie tylko MS Word: LibreOffice Writer 

 

Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 4a informatyka 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

Cechy baśni 

Szczęśliwe zakończenie 
 

Bliżej nieokreślone miejsce wydarzeń. 
 

Fantastyczne wydarzenia. 
 

Zastosowanie ożywienia i uosobienia –  
zwierzęta mówią ludzkim głosem 

Fantastyczna, typowa postać. 
 

Zło zostaje ukarane. 

https://pl.libreoffice.org/pobieranie/stabilna/
https://www.wps.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lvzXTi677nU&list=PL_JBpYyA8qn2TcXcU_Dj1PEYNYzF6a7if
mailto:szkola1rudnik@gmail.com


 


