
Zalecenia dla uczniów klasy IVa 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

25.05.2020 

JĘZYK ANGIELSKI 

Temat: Czas Present Simple- przeczenia.  

Strona 104 

Notatka:  (zobacz tabelkę na stronie 104 w zadaniu 1). Aby zrobić przeczenie w tym czasie 

należy po osobie postawić don’t (w osobach I,you, we, they) lub doesn’t (w osobach he, 

she, it). Po przeczeniu don’t/doesn’t czasownik musi być w formie podstawowej np. I don’t 

play tennis (nie gram w tenisa), She doesn’t play football (ona nie gra w piłkę).  

W 3 osobie He/She/It w przeczeniu czasownik nie ma już końcówki s/es tak jak w 

twierdzeniu.  

Zadanie 2 

Zadanie 3- pamiętaj! W formie twierdzącej dodajemy końcówkę s/es tylko do 3 osoby (he, 

she ,it), przeczenie- osoba+don’t/doesn’t+ podstawowy czasownik.  

Zadanie 4 

Homework- ćwiczenia strona 45 zadanie 1,2. Proszę odesłać do 27.05.2020.  

 

 

MATEMATYKA 

Temat: Figury przestrzenne. 

Proszę zapoznać się z wideolekcją: 

https://pistacja.tv/film/mat00243-figury-przestrzenne-wprowadzenie?playlist=510 

Zadania w „Matlandii” udostępnię zostaną w późniejszym terminie. 

 

  

https://pistacja.tv/film/mat00243-figury-przestrzenne-wprowadzenie?playlist=510


JEZYK POLSKI 

Temat: Z wyrazami wdzięczności… Redagujemy podziękowania. 

Na dzisiejszej lekcji poznacie kolejną formę wypowiedzi, którą jest podziękowanie. 

1. Zapiszcie temat w zeszycie. 

2. Zapoznajcie się z informacjami: „Jak napisać podziękowanie”, „Przydatne słowa” – 

podręcznik str. 254. 

3. Zapoznajcie się z notatką wizualną z blogu „Na polskim bez nudy”. Możecie ją przepisać 

lub wydrukować i wkleić do zeszytu. 

 

4. Przeanalizujcie przykładowe podziękowanie ze str. 255. Zwróćcie uwagę, na miejsce 

niezbędnych elementów. Przeczytajcie w informacjach, gdzie może być umieszczony napis 

Podziękowanie. 

5. Wykonajcie ćwiczenia 2 i 3 w zeszycie ćwiczeń – str. 103. 

6. Odpowiedzcie w zeszycie, jakich informacji brakuje w poniższych podziękowaniach: 

a)         Pragnę wyrazić wdzięczność za odnalezienie mojego psa. Tofik jest schorowany, 

potrzebuje opieki i spokoju. Dzięki Pana zaangażowaniu w poszukiwania, mój wierny 

przyjaciel wrócił cały i zdrowy do domu.  

Z wyrazami szacunku 

Zuzanna Kowalska 

  



b)                                                                                                                       Kraków, 25. 05. 2020 r. 

Podziękowanie 

       Serdecznie dziękujemy uczniom PSP nr 20 w Krakowie za udział w akcji charytatywnej dla 

Tomka. Przyniesione przez Was książki i zabawki okazały się nieocenioną pomocą w walce 

chłopca z chorobą. Dziękujemy Wam z całego serca za okazaną empatię i dobre serce. 

Z wyrazami wdzięczności 

 

c)                                                                                                     Rudnik nad Sanem, 21.05.2020 r. 

Uczniowie PSP nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem 

       Z całego serca dziękuję. 

Pisarz książek dla młodzieży 

 

7. Napiszcie podziękowania:  

a) dla przewodnika górskiego, z którym mogłeś zdobyć szczyt Giewontu; 

b) dla koleżanek i kolegów, którzy przygotowali dla Ciebie urodzinową niespodziankę; 

c) dla harcerzy, którzy zaangażowali się w wykonanie i dostarczenie zakupów osobie 

schorowanej 

Do sprawdzenia przyślijcie zdjęcie zapisanych odpowiedzi (patrz punkt 6 powyżej) oraz 

zdjęcie podziękowań (punkt 7) do 28 maja. 

 


