
Kl. IV – 01.06.2020 

 

1. Język polski 

Temat: Zakręty ortografii. Formy czasu przeszłego czasowników. – czyta głośno 

(wyraźnie i wyraziście)– określa osobę mówiącą w wierszu na podstawie form 

czasowników– czyta wiersz w imieniu chłopca– zna i stosuje w praktyce zasady 

dotyczące pisowni form czasu przeszłego czasowników typu: zacząć, wziąć– 

uzupełnia wnioski na podstawie porównania wymowy i pisowni czasowników 

w czasie przeszłym – tworzy od podanych bezokoliczników formy osobowe 

czasowników w czasie przeszłym – uzupełnia zdania / związki wyrazowe 

odpowiednimi formami czasowników w czasie przeszłym – wyjaśnia znaczenie 

popularnych zwrotów – uzupełnia tekst, wpisując ę lub ą– układa zdania, 

wykorzystując podane słownictwo. Podstawa programowa: I, 1: 1), 12), 15); II, 1: 1), 

4), 6); 4: 1). 

 

2. Język polski  

Temat: Czy rozumiesz to, co czytasz? Spotkanie 5. „Powrót taty”. czyta cicho ze 

zrozumieniem– udziela odpowiedzi na postawione pytania– porównuje odpowiedzi 

zaznaczone (podane) na sprawdzianie z wzorcowymi rozwiązaniami. Podstawa 

programowa: I, 1: 1), 2), 4), 6); 2: 2); II, 2: 4), 5), 6); IV, 1). 

  

3. Matematyka  

Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych 

Treści nauczania: 

-  dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych), 

pisemnie i za pomocą kalkulatora (w przykładach trudnych);   

- oblicza wartość prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania 

działań;  

- dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie 

rozwiązania;  

- weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania np. poprzez szacowanie, 

sprawdzanie wszystkich warunków zadania, ocenianie rzędu wielkości otrzymanego wyniku. 

- czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe;   

- dostrzega zależności między podanymi informacjami;   

- do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzą z zakresu 

arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody. 



 

4. Język angielski  

Temat: Słuchanie oraz pisanie w rozdziale 7 (rozumienie wypowiedzi o zwierzętach 

domowych, tworzenie wypowiedzi pisemnej na ten temat) 

 

5. Muzyka  

Temat: WYPRAWA NA MORSKI BRZEG. Szanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 


