
Kl. IV – 25.05.2020 

 

1. Język polski 

Temat: Przedstawiamy informacje na temat naszych rodzin w formie drzewa 

genealogicznego. – rozwiązuje diagram– wyjaśnia znaczenie słowa genealogia– 

korzysta ze słownika wyrazów obcych– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela– 

podaje informacje na temat narratora– określa typ narracji– określa tematykę tekstu– 

cytuje fragmenty tekstu zawierające informacje, jakie udało się zebrać bohaterce na 

temat własnej rodziny– opowiada o zachowaniu osób należących do różnych pokoleń 

rodziny bohaterki– popiera wypowiedź odpowiednim cytatem– uzupełnia drzewo 

genealogiczne informacjami o swojej rodzinie– prezentuje efekt samodzielnej pracy– 

gromadzi informacje na temat swojej rodziny, wykorzystując podane pytania. 

Podstawa programowa: I, 1: 1), 2), 5), 7), 9), 10), 11), 12), 14), 16), 17), 18), 19), 20); 

2: 2), 3), 5), 6); II, 2: 4), 6); III, 1: 1), 2), 3), 4); IV, 1), 2), 3), 5), 6), 7). 

 

2. Język polski  

Temat: Dlaczego nie należy się spóźniać? – znajduje słowo klucz, którym można 

połączyć podane wyrazy i przysłowia – wyjaśnia sens podanych przysłów – słucha 

tekstu czytanego przez nauczyciela– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)– wymienia 

postacie występujące w utworze– czyta wiersz z podziałem na role– opowiada 

o sytuacji przedstawionej w wierszu– nazywa uczucia bohatera– ocenia zachowanie 

bohatera– dopisuje uzasadnienia do podanego stwierdzenia– formułuje wypowiedź 

zgodnie z podaną intencją– opowiada o swoim zachowaniu w określonej sytuacji. 

Podstawa programowa: I, 1: 1), 2), 4), 6), 9), 12), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20); 2: 

3); II, 2: 3), 7); 3: 1), 2), 3), 6), 7); III, 1: 1), 2), 3). 

  

3. Matematyka  

Temat: Zamiana ułamka dziesiętnego na wyrażenie dwumianowe 

Treści nauczania:  

- zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego i odwrotnie;   

- zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr;  

- zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy: gram, dekagram, kilogram, tona;   

 

 



4. Język angielski  

Temat: ’’The Terrific Two’’ – analiza komiksu, słuchanie oraz zadania pisemne 

 

5. Muzyka  

Temat: MARZENIA i ŻYCZENIA. Projekt muzyczny na Dzień Matki  

 

 

 

 

 

 

 


