
Zalecenia dla uczniów klasy IVb 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

11.05.2020 

JĘZYK ANGIELSKI 

Temat: My working week (mój tydzień pracy)- praca z tekstem. 

Strona 96 

Zadanie 1- nagranie znajduje się na płycie z tyłu. Postaraj się jak najlepiej zrozumieć tekst. 

Niektóre słówka  z tekstu: 

Busy- zajęty/pracowity 

Scene- rola,  grana scena 

Na stronach 127-128- potrzebne słownictwo z rozdziału 7. 

Zadanie 2- przetłumaczone pytania, na które macie odpowiedzieć: 

1.What’s Fredie’s job? (jaką pracę ma Freddie?) 

2.Where is Freddie on Wendesday? (gdzie Freddie jest w środę?) 

3.Where is Freddie on Friday? (gdzie Freddie jest w piatek?) 

4.Who is Mr Charles? (kim jest pan Charles?) 

5.What time is the lunch at the studio? ( o której jest lunch w studio?) 

Zadanie 5 

Notatka do zapisania: 

Kiedy opisujemy kolejność wydarzeń używamy zwrotów THEN- potem, AFTER THAT- po 

tym/potem. Po wyrażeniu after that stawiamy przecinek np. After that, I go to school.  

Zadanie 7 – przy robieniu zdań zwróć uwagę na to co było najpierw  a co później. 

Homework -Zadanie 9 (do opisywania swojego dnia możesz użyć czynności ze strony 89, 

przykładowe zdania: I get up at 8 o’clock. Then I have brekfast.    /    I help my mum at home. 

After that, I watch TV.  

Zadanie 9 jest na ocenę, proszę odesłać do 13.05.2020.  Powodzenia 

 

 

 



JĘZYK POLSKI 

 

Temat: Świadkowie przemocy. 

1.Zastanów się co oznacza słowo przemoc? 

A)Czym się różni przemoc fizyczna od psychicznej? 

2.Przeczytaj tekst pt.  Słup soli ze str.260 podr. 

3.Określ problematykę utworu(Po przeczytaniu ćw.1 str.263)-ustnie 

4.Wyjaśnij zachowanie Gustawa((ćw.2,str.263)-ustnie 

5.Podaj powody złego zachowania Gustawa(ćw.3,str.263)-ustnie 

6.Ustal cel spotkania chłopców(ćw.4)-ustnie 

7.Wyjaśnij zmiany w postępowaniu bohaterów wobec zachowania Gustawa(ćw.5)-ustnie 

8.Stwórz w zeszycie listę zasad bezpieczeństwa(ćw.7) 

Zadania nie odsyłaj! 

 

MATEMATYKA 

 

Temat: Co to jest pole figury? (str. 208- 209 podręcznik) 

Proszę zapoznać się z wideolekcjami: 

https://pistacja.tv/film/mat00232-pola-figur-wprowadzenie?playlist=170 

https://pistacja.tv/film/mat00233-graficzne-porownywanie-pol-figur?playlist=170 

Zadania w „Matlandii” udostępnię zostaną w późniejszym terminie. 
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