
Zalecenia dla uczniów klasy IVa 

na dni wolne od nauki szkolnej od 16 do 25 marca 2020r. 

 

Język polski 

Temat/zagadnienia: Ćwiczenia do wykonania: 
 

Dokończyć czytanie lektury 
„Tajemniczy ogród” 

Ćwiczenia interaktywne dotyczące znajomości 
lektury: 
https://wordwall.net/pl/resource/452402 
 

Przeczytać „Bajkę o rybaku i rybce” 
Aleksandra Puszkina. (podręcznik, 
str. 221) 

Ćwiczenie interaktywne: 
https://wordwall.net/pl/resource/363095 
 

Obejrzeć film pt. „Magiczne drzewo. 
Czerwone krzesło” - (film dostępny na 
YouTube) 
 

 

Ortografii się nie boimy. 
(ó, u, rz, ż, ch, h, pisownia „nie”, 
wielka litera) 

Ćwiczenia interaktywne do wyboru na stronie: 
www.dyktanda.online   
Zeszyt ćwiczeń str. 72-74 
 

Utrwalenie wiadomości o poznanych 
częściach mowy. 

Ćwiczenia interaktywne: 
https://learningapps.org/824626 
https://learningapps.org/2249475 
https://wordwall.net/pl/resource/904188 - 
przepisać na kartkę wyrazy pojawiające się w 
okienkach 
 i określić, jaka to część mowy. 
 

Jak napisać zaproszenie? (podręcznik, 
str.209) 

Zeszyt ćwiczeń str. 101-102. 
 

DLA CHĘTNYCH: Wymyśl i napisz 
własną baśń. Nadaj jej tytuł. 

Przypomnieć sobie cechy baśni – ostatnia notatka w 
zeszycie.  Baśń proszę napisać  na kartce, minimum 
12 zdań. 

 

  

https://wordwall.net/pl/resource/452402
https://wordwall.net/pl/resource/363095
http://www.dyktanda.online/
https://learningapps.org/824626
https://learningapps.org/2249475
https://wordwall.net/pl/resource/904188


19.03.2020 

Do sprawdzenia proszę tylko wysłać: 

 zadanie 4, str. 102 z zeszytu ćwiczeń 

 str. 72-74 z zeszytu ćwiczeń 

 https://wordwall.net/pl/resource/904188 - przepisać na kartkę lub utworzyć 

dokument tekstowy w Wordzie, w którym znajdą się wypisane z okienek wyrazy i 

określenie, jaka to część mowy. 

 zadanie dla chętnych osoby chętne mogą napisać na komputerze i wysłać.  

Pozostałe zadania w zeszycie ćwiczeń będą sprawdzone po powrocie do szkoły. 

 

25.03.2020 

Rozpoczynamy nasze spotkania z lekturą „Tajemniczy ogród”.  

Temat lekcji oraz zadania zapiszcie w zeszycie do języka polskiego.  

Wykonujcie zadania systematycznie. Jeśli uważnie przeczytaliście lekturę, nie powinny Wam 

sprawić trudności. W razie pytań piszcie na podany e-mail. Powodzenia  

 

Temat:  Wkraczamy do tajemniczego ogrodu. 

Wykonajcie dzisiaj następujące zadania:  

1. Wysłuchajcie opracowania lektury na kanale YouTube – być może pozwoli Wam to 

uporządkować najważniejsze wiadomości: https://youtu.be/fYF3MtxudiY 

2. Sprawdźcie, czy dokładnie przeczytaliście lekturę i czy znacie przebieg wydarzeń. Pomoże 

Wam w tym ćwiczenie https://learningapps.org/display?v=p4q903rsa20 

Poprawnie ułożony plan wydarzeń zapiszcie w zeszytach. 

3. Pamiętacie, że zawsze ciekawią mnie Wasze opinie na temat lektury?  Napiszcie w 2-3 

zdaniach, czy podobał Wam się „Tajemniczy ogród” i uzasadnijcie swoje zdanie. 

4. Zachęcam do odnalezienia na mapie Indii i Anglii – sprawdźcie, jaką trasę musiała pokonać 

Mary. Zastanówcie się, co wiecie o Indiach, panującej tam religii, kulturze, o zabytkach. 

Zainteresowani mogą znaleźć informacje w dostępnych źródłach i poczytać.  

5. Zadanie dodatkowe dla chętnych – sporządźcie w zeszycie krzyżówkę, której hasłem 

będzie wyraz tajemnica. Pamiętajcie, by poszczególne pytania i odpowiedzi związane były  

z treścią lektury.  

https://youtu.be/fYF3MtxudiY
https://learningapps.org/display?v=p4q903rsa20


Dzisiaj niczego nie przesyłacie do sprawdzenia e-mailem   

Po powrocie do szkoły sprawdzę zeszyty. Pamiętajcie o systematyczności, ponieważ jutro 

pojawi się kolejny temat. Myślę, że poradzicie sobie bez trudu 

 

26.03.2020 r. – 27.03.2020 r. 

Temat: Mary, Dick czy Colin – który bohater zdobył moją największą sympatię? 

Na podane niżej zadania przeznaczcie dwa dni: czwartek i piątek. Pamiętajcie, by rozłożyć 

sobie pracę w miarę równomiernie. Temat i wyznaczone zadania zapisujcie w zeszycie do 

języka polskiego. 

 

1. Na początek: zachęcam do obejrzenia filmu „Tajemniczy ogród”. Film dostępny tutaj: 

https://www.cda.pl/video/2815696fd Możecie obejrzeć go w czasie weekendu. 

 

2. Co wiecie o Mary, Dicku i Colinie? Otwórzcie kartę pracy, która znajduje się pod 

linkiem: 

https://docs.google.com/document/d/1Y9mJpNCr4vOk0C2H9GbCr_JHvivlv4qL7yql3l

bzilQ/edit?usp=sharing 

 

Druga karta pracy czeka na Was tutaj:  

https://docs.google.com/document/d/1vUd8tSbO_MHu9aNaqSqWTYIM1FZUxdsKTY

h46ws3eeY/edit?usp=sharing 

 

3. Zastanówcie się, jak brzmiałaby Wasza odpowiedź na pytanie postawione w temacie. 

Jeśli już wiecie, czekajcie na nowe wyzwania w poniedziałek. 

 

Pamiętajcie: wyznaczone zadania wykonujecie w zeszycie do języka polskiego. Niczego nie 

przesyłacie e-mailem. Powodzenia  

 

 

 

Wykonane Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 4a polski 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

https://www.cda.pl/video/2815696fd
https://docs.google.com/document/d/1Y9mJpNCr4vOk0C2H9GbCr_JHvivlv4qL7yql3lbzilQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Y9mJpNCr4vOk0C2H9GbCr_JHvivlv4qL7yql3lbzilQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vUd8tSbO_MHu9aNaqSqWTYIM1FZUxdsKTYh46ws3eeY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vUd8tSbO_MHu9aNaqSqWTYIM1FZUxdsKTYh46ws3eeY/edit?usp=sharing
mailto:szkola1rudnik@gmail.com


 


