
Zalecenia dla uczniów klasy IVa 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

8.06.2020 

JĘZYK ANGIELSKI 
 

Temat: I draw or read magazines- rysuję lub czytam czasopisma (spójnik or do łączenia 

zdań).  

Strona 109 

Zadanie 4 

Przeczytaj notatkę z ćwiczenia 5, następnie napisz zdania ze spójnikiem or w zeszycie. 

Zadanie 6 

Zadanie 8 i 9- dla chętnych 

Homework- ćwiczenia strona 47. (bez odsyłania). 

 

JĘZYK POLSKI 

 
Temat: Zdanie pojedyncze a zdanie złożone. 

W klasie IV nauczyliście się rozpoznawać główne części zdania: podmiot i orzeczenie oraz 

odróżniać zdanie pojedyncze nierozwinięte od rozwiniętego. Dzisiaj pora na spotkanie ze 

zdaniem złożonym. 

1. Zapiszcie temat lekcji. 

2. Przypatrzcie się podanym zdaniom: 

Nie pada deszcz. Idziemy na spacer. – w każdym zdaniu występuje jedno orzeczenie, są więc 

to dwa zdania pojedyncze. 

Nie pada deszcz, więc idziemy na spacer. – w tym zdaniu występują dwa orzeczenia. Jak 

widzicie, dwa wcześniejsze zdania pojedyncze zostały połączone spójnikiem „więc” i 

powstało zdanie złożone. 

3. Zapiszcie notatkę w zeszycie. 

Zdanie pojedyncze ma jedno orzeczenie. 

Zdanie złożone posiada więcej niż jedno orzeczenie i składa się z dwóch lub więcej zdań 

pojedynczych nazywanych zdaniami składowymi. W zdaniu złożonym jest tyle zdań 

składowych, ile jest orzeczeń. 



Odwiedzę moją babcię i opowiem jej o ostatnich wydarzeniach. (dwa orzeczenia, dwa 

zdania składowe) 

Lubię wiosnę, uwielbiam lato, ale najbardziej podoba  się mi kolorowa jesień. (trzy 

orzeczenia, trzy zdania składowe) 

Zdania składowe połączone są w zdaniu złożonym za pomocą spójnika lub przecinków. 

4. Przypomnijcie sobie, co to jest spójnik i jakie spójniki poznaliście w kl. IV, by móc stosować 

je w zdaniach – podręcznik str. 218. 

5. Wykonajcie w zeszycie zad. 1 i 2 – podręcznik str. 316-317. 

6. Wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zadania z tematu „Zdanie pojedyncze i złożone” – str.48-

50. 

NIE WYSYŁAJCIE ZADAŃ  

 

 

MATEMATYKA 

Temat: Prostopadłościany i sześciany - powtórzenie wiadomości. 

Wykonaj zadania z karty pracy: Sprawdż, czy umiesz, rozwiązania prześlij w formie zdjęcia do 

15 czerwca na adres pytlaki@o2.pl 

- tytuł wiadomości: klasa 4a, matematyka 

- w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

 

http://pspnr1.webd.pl/pdf/covid-19/matematyka/Multipodręcznik%20GWO%20(3).pdf

