
Język polski kl. 4, poniedziałek 30.03.2020

          Temat: Portret ulubieńca.

Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się doskonaleniem umiejętności opisu np. psa, bohatera poetyckiego
lub ulubionego zwierzęcia.

 Otwórzcie książki na str. 230-232 i przeczytajcie teksty utworów “Psi arystokrata” i “Znajda”.
 Zauważcie, że oba teksty różnią się od siebie w jednym jest przedstawiony pies rasowy, a w 

drugim zwyczajny kundelek.
 Teraz wykonajcie do zeszytu zad. 3 a i b str. 232 dwie ankiety - w jednej trzeba opisać psa z 

utworu “Pies arystokrata”, a w drugiej psa z utworu “Znajda”
 Na zadanie domowe zróbcie zad 4 str 232.

Każdy z Was ma na pewno jakieś zwierzątko, które bardzo lubi nie musi to być zwierzątko domowe.
Na wykonanie zadania macie czas do czwartku 02.04.2020 do godz 15.

Język polski kl. 4 wtorek 31.03.2020
          
          Temat: W komiksowym Mirmiłowie.

 Przepisz definicje do zeszytu

Komiks - sekwencyjna historyjka obrazkowa, często z dodanym tekstem, publikowana w prasie lub w  
formie osobnych zeszytów, która wykształciła się jako odrębna forma wydawnicza na przełomie XIX i 
XX wieku z gazetowej grafiki satyrycznej.

 Przeczytaj komiks str. 233-235 i w kilku punktach zapisz co się wydarzyło w Mirmiłowie. 
Następnie zapisz do zeszytu odpowiedzi do zadania 2b str 236.

 Teraz stwórz fragment komiksu zad. 4 to zadanie mogą wykonać osoby chętne.

Język polski kl. 4 środa 01.04.2020r.

Temat: Co robi? Co się z nim dzieje? Poznajemy czasownik

Zapisz do zeszytu notatkę:
Czasowniki wyrażają czynności, które ktoś lub coś wykonuje, albo stany, którym ktoś lub coś 
podlega.

 Określenie czynności – kąpać się, miauczeć, pić, krzyczeć, mówić, wąchać, poić.
 Określenie stanu – leżeć, umrzeć, marznąć, chorować, odczuwać.

Teraz wykonaj w głowie zad. 1a str. 237 i przeczytaj niebieską ramkę, możesz ją wpisać do zeszytu.



Zad. 2.
1 sposób – siedzę już tak długo w szałasie, a mama czeka na mnie w domu i martwi się.

Teraz otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 65 i wykonaj zadanie 1, 2 i 3. W trzecim zadaniu stosując 
bezokolicznik musisz szukać w zakończeniach wyrazów: -ść, -ać, -ec, -ić, -yć, -ąć.
Na przykład:
zamachnął się – zamachnąć,
szepnie – szepnąć  itd.

Język polski kl. 4 czwartek 02.04.2020r.

Temat: Formy osobowe i bezosobowe czasownika.
(To jest kontynuacja poprzedniego tematu)

 Otwórz podręcznik na str. 238
 Przepisz pierwszą niebieską ramkę do zeszytu i zapoznaj się z jej treścią.

Teraz zapisz notatkę z zadania 3:
Nie martw się mamo, szybciutko siadam do lekcji. Naprawdę nie mam dużo zadane. 

Przyszedłem tak późno, bo padał deszcz. Wszyscy siedzieliśmy w szałasie, żeby się nie przeziębić. 
Tak, tak masz rację. Następnym razem nie zapomnę do ciebie zadzwonić.

 Następnie zapoznaj się z drugą niebieską ramką, postaraj się utrwalić te wiadomość (chętny 
uczeń może zapisać w zeszycie)

 Wykonaj zad. 4 str. 23
 Następnie zrób w zeszycie ćwiczeń zad. 4 i 5 str. 66

Język polski kl. 4 piątek 03.04.2020r.
Temat: Trzy czasy czasownika.

Ten temat jest dalszą kontynuacja nauki o czasowniku.
• Otwórz podręcznik na str. 239-240

Aby przypomnieć wiadomości przeczytaj niebieską ramkę z wykrzyknikiem.
• Następnie wykonaj do zeszytu zad. 5

Gdy już wykonałeś to zadanie zapoznaj się z dużą niebieską ramką
• Teraz zapisz w zeszycie odpowiedzi do zad. 7

 chłopcy oglądali album
dziewczyny ścigały się na rolkach 
dzieci jadły lody 
rodzice z dziećmi spacerowali po parku

• Wykonaj do zeszytu zad. 8.
Czas przeszły- bolały, zaczailiśmy się, padał, przemokliśmy, dowiedziałyśmy się, siedzieli, bałyśmy
się, burczało.

Czas teraźniejszy ciekawi, robią, pamiętam.
Czas przyszły- usłyszą, damy, spróbujemy, przyjmą, będziemy.

• Następnie wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str. 67-68 zad. 6, 7, 8, a zad 9 jest 
przeznaczone dla uczniów chętnych


