
Praca domowa klasa 4a 

 

WAŻNE - ZWROT KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI  

Drodzy Uczniowie! 

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 przypominamy o 

konieczności zwrócenia wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej!  

Książki przynoszone do szkoły należy zapakować do przezroczystej reklamówki i opisać na 

zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Oznaczone pudełko, w którym należy pozostawić 

książki znajduje się przy sekretariacie szkoły (dla klas I-III i IV A, ul. Lekarska 1, dla klas 

IV B i V-VIII ul. Plac Zwycięstwa 37).  

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z nauczycielem 

bibliotekarzem email biblioteka.psp.ciepielow@wp.pl 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE  

EMAIL NAUCZYCIELA  i.fijalkowska@op.pl 

 

02.06.2020 r.  

Uczniów którzy uczęszczają na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne proszę o wykonanie kart 

pracy wysłanych na ich adresy e- mail. 

 

HISTORIA  EMAIL  NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl 

 

10.06.2020 (środa) 

Temat: Miasto z morza 

1. Przeczytaj temat 21 z podręcznika. 

2. Zapisz w zeszycie: 

Odrodzona Polska zdołała zjednoczyć ziemie, które były rozdzielone między trzech zaborców 

przez ponad 120 lat. Wielkie zasługi dla rozwoju gospodarki państwa polskiego położył 

minister Eugeniusz Kwiatkowski. Przyczynił się on do rozbudowy portu w Gdyni oraz 

utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego. Władysław Grabski przeprowadził w 1924 

r. reformę pieniądza. Wprowadzony wówczas złoty polski był jedną z najbardziej stabilnych 

walut w Europie. 

3. Wykonaj zadania 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń, s. 65. 

 

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL  NAUCZYCIELA  katarzyna.rucinska@poczta.onet.eu  

 

9 czerwca 2020r. 

Revision – powtórzenie wiadomości. 

Wykonaj revision na stronie 92 w podręczniku. 1,2 i 3 zadanie dotyczy słownictwa 

(vocabulary str. 93) W zadaniu 4 z podanych wyrazów należy utworzyć zdania: 

V – twierdzące, X – przeczące i ? – pytające z czasownikiem modalnym can. 

W zadaniu 5 wzorując się na przykładzie proszę napisać zdania z użyciem przymiotników 

dzierżawczych. 

W zadaniu 6 należy uzupełnić zdania wyrazami z ramki. Podobne zdania znajdziecie w ramce 

English to go na stronie 93. 

 

MATEMATYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA graziakot@interia.pl 
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WAŻNE! 

10.06.2020 r. (środa) sprawdzian wiadomości nr 4 (Wielokąty). Prace zostaną przesłane 

około 8.55 na pocztę, jak również na Skype a. Czas pisania 45 minut. Prace należy 

odesłać do godziny 9.55. Prace odesłane po czasie lub brak odesłanego sprawdzianu 

skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej (1). 

 

08.06.2020 (poniedziałek) 

T:  Wielokąty – powtórzenie. 

Proszę rozwiązać zad. 17-26/256-257/P i Czy już to umiem? zad. 1-8/85-86/zć. 

Wskazówki: 

Zad.22 - ,,znajdź trzy prostokąty o takim polu” oznacza ,,wskaż wymiary trzech prostokątów 

o takim polu”; 

Zad. 25 – wymiary ramy po zewnętrznej stronie to wymiary okna. 

Zadania z zeszytu ćwiczeń przyślijcie jako załącznik na mojego maila, który znajduje się 

na stronie szkoły.W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze 

mną drogą mailową. 

 

09.06.2020 (wtorek) 

T:  Wielokąty – powtórzenie cd. 

Proszę rozwiązać zad. 27-31/258-259/P i Czy to już umiem? zad. 9-13/86-87/zć. 

Dla chętnych: zad. 32/259/P 

Wskazówki: 

Zad. 29 – należy skorzystać z informacji na rysunku i zapisu przedziałów; 

Zad. 32 – to zadanie jest wieloetapowe, należy odczytać wymiary figur narysowanych w 

skali, obliczyć wymiary placów zabaw, a następnie wyznaczyć i porównać powierzchnie 

placów. 

Zadania z zeszytu ćwiczeń przyślijcie jako załącznik na mojego maila, który znajduje się 

na stronie szkoły. Osoby, które wykonują zadanie dla chętnych również przesyłają swoje 

rozwiązania.W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną 

drogą mailową. 

 

10.06.2020 (środa) 

T:  Sprawdzian wiadomości nr 5 – Wielokąty. 

 

PRZYRODA  EMAIL NAUCZYCIELA  patryk19902@onet.pl 

 

01.06.2020r. 

Temat nr 50 

Krajobraz wsi i miasta. 

 

05.06.2020r. 

Temat nr 51 

Krajobraz antropogeniczny 

Proszę przeczytać tematy. Nauczyć się treści wiadomości z ramki – Zapamiętaj .Odpowiedz 

na polecenia do samokontroli i zapisz w zeszycie a potem prześlij na e-meila. 

 

TECHNIKA EMAIL NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl   

mailto:patryk19902@onet.pl


 

01-05.06.2020r. 

Temat: Jazda warszawskim metrem. 

Przeczytaj temat ze strony 48 i wykonaj zadanie 1. 

 

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl   

 

01-05.06.2020r. 

Temat: Scratch -gry.   
https://scratch.mit.edu/explore/projects/games/  wypróbuj  gry ze strony scratch. 

 

RELIGIA  EMAIL  NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl 

 

09.06.2020 (wtorek) 

Temat : Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa – Boże Ciało 

Obejrzyj e - katechezę: 

https://view.genial.ly/5ed271b59be45e112004d6bb/interactive-image-boze-cialo-ogol 
Udekorowane okno  o którym jest mowa w prezentacji  możesz przesłać na e-maila 

Wykonaj w ćwiczeniówce ćwiczenia z katechezy 54 str. 116/117 

 

PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA   m.kominek3@gmail.com 

 

Środa 10.06.2020 

Temat: Budownictwo ludowe. „Budujemy makietę kolorowej wsi”. 

Wykonaj makietę wsi. To jest praca na 2 lekcje z plastyki. 

Zrób zdjęcie pracy i wyślij na adres:  m.kominek3@gmail.com. 

 

MUZYKA EMAIL NAUCZYCIELA   m.kominek3@gmail.com 

 

Wtorek 09.06.2020 

Temat: Wyprawa nad morski brzeg. Szanta. 

Napisz co to jest szanta. 

Narysuj gitarę i napisz jakie mamy rodzaje gitar. 

Naucz się piosenki pt. „Hej lato lato” z Internetu. 

 

JĘZYK POLSKI  EMAIL NAUCZYCIELA   ewasulimaaa@gmail.com 

 

 

08 czerwca 2020 r. 

Temat: Grupa podmiotu i grupa orzeczenia. 

1.Przyjrzyj się ćw. 1 s. 143, wskaż w wytłuszczonych zdaniach podmioty i orzeczenia. 

Polecenie z kwiatkami wykonamy wspólnie na lekcji. 

2. Rozwiąż i zapisz w zeszycie ćw. 2 i 3 s. 144.  

3. Zanotuj i zapamiętaj: 

GRUPA PODMIOTU= PODMIOT+ OKREŚLENIA PODMIOTU, np. Leśne poziomki 

zakwitły. 

GRUPA ORZECZENIA= ORZECZENIE + OKREŚLENIA ORZECZENIA, np. 

Poziomki zakwitły niedaleko polany. 

4. Przeanalizuj i zapisz rozwiązanie ćw. 4 s. 144 
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grupę podmiotu wytłuściłam (ty podkreśl zielonym kolorem), a grupę orzeczenia pochyliłam 

(ty zaznacz ją na żółto). Oddziel też pionową kreską obie grupy od siebie. 

Zwyczaj topienia marzanny | wywodzi się z pogańskich czasów.  

Marzanna | symbolizowała zimę i śmierć. 

 Utopienie słomianej kukły | oznaczało wygnanie zimy.  

Obrzęd ten | odbywał się zazwyczaj 21 marca.  

Zmęczeni zimą ludzie | próbowali w ten sposób przywołać wiosnę.  

Współcześnie bawią się tak | młodsze dzieci.  

Niektórzy | topią także złe stopnie wycięte z kartonu. 

5. Zanotuj w zeszycie ćw. 5 s. 144 

 Bocian cieszy się szacunkiem u wielu narodów. Opowiadają o nim różne legendy. Ptak ten 

ma przynosić rodzinie szczęście i pomyślność. Tykocin stał się Europejską Bocianią Wioską. 

Taki tytuł świadczy o wyjątkowych walorach ekologicznych tego miejsca. Mieszkańcy wsi 

wybudowali dwunastometrową wieżę obserwacyjną. 

Teraz użyj odpowiednich kolorów do zaznaczenia poszczególnych grup.  

6. Rozwiąż ćw. 1, 2 i 3 s. 37-38 z ćwiczeniówki seledynowej.  

Praca domowa:  

Utrwal wiadomości z lekcji. Wykonaj w zeszycie ćw. 6, 8 i 10 s. 145-146 (z zielonego 

podręcznika).W celu utrwalenia nowych zagadnień, zachęcam Was do obejrzenia 

filmiku, który pozwoli uporządkować wiedzę nt. poznanych grup: 

https://www.youtube.com/watch?v=8_lIiJTo8MI 
09 czerwca 2020 r. 

Temat: O książkach, czytaniu i niezwykłych bibliotekach – poznajemy różne formy 

notatek. 

Dzisiaj zaczynamy nowy (ostatni) rozdział zatytułowany ,,Historie nie tej ziemi”, dlatego 

przed poznaniem pierwszego tekstu otwórz podręcznik na s. 258-259 i odczytaj zamieszczone 

tam informacje.  

1.Przewróć kartkę na s. 260 i odczytaj informacje na temat dziejów książki. Czytaj ze 

uważnie, przydadzą i się też na lekcje historii. 

2.Wykonaj polecenie 1 s. 261. Zwróć uwagę, że notatka ma formę piramidy, więc tak samo 

przerysuj ją do zeszytu i umieść swoje propozycje odpowiedzi.  

3.Teraz przeczytaj definicję notatki z tabeli i zapisz ją na kolorowo do zeszytu. 

Następnie zapisz: 

Formy notatek: 

- tabela 

- punkty 

- schemat 

- rysunek z opisem 

- wykres 

-streszczenie, opis 

- słoneczko (mapa myśli) 

4. Zapoznaj się z inf. zamieszczonymi w tabeli Wiem więcej na temat akcji Cała Polska czyta 

dzieciom i przyjrzyj się plakatowi promującemu kampanię. Oceń pomysł akcji i wypowiedz 

się na temat plakatu. 

5.Wykonaj w zeszycie polecenie 2 s. 261, przerysuj wykres, zapisz pytania, a pod spodem 

odpowiedz na nie. 

6. Wejdź na stronę: https://www.youtube.com/watch?v=vsx_K_Uh7vE , dodatkowo 

przenieś się na s. 262, odtwórz  piosenkę Cała Polska czyta dzieciom i śledź jej tekst w 

podręczniku. Następnie przerysuj do zeszytu poniższą tabelę. Puste miejsca uzupełnij, 

sięgając do różnych źródeł. 

https://www.youtube.com/watch?v=8_lIiJTo8MI
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Fragment tekstu  Tytuł utworu/ książki Autor 

„W zamkniętych książkach 

zamknięte serca”  

,,Serce” Edmondo De Amicis 

   

„Samotny cesarz, uśpiony 

słowik” 

,,Słowik”  

I krasnoludki, i Łasuch”  ,,Królewna Śnieżka” Jakub i Wilhelm Grimm 

„Nieczynny komiks – 

chrapie Matołek”  

,,120 przygód Koziołka 

Matołka” 

 

„Śpiąca królewna dawno 

zaspała”  

,,Śpiąca królewna” Charles Perrault 

„Rdzewieje w ciszy 

Lokomotywa”  

,,Lokomotywa”  

„I Ptasie Radio nie działa”  ,,Ptasie radio”  

„Tu czary – mary, tam czary 

ognia”  

,,Harry Potter i Czara 

Ognia” 

J.K. Rowling 

„Nasz Smok Wawelski też w 

mroku świeci!”  

,,Szewczyk Dratewka” Janina Porazińska 

„Nawet Dziewczynce, tej z 

zapałkami, Cieplej, gdy jest 

znów wśród dzieci”  

,,Dziewczynka z zapałkami”  

„I dziecko tuli się do 

poduszki Myśląc, że jest to 

Kubuś Puchatek”  

,,Kubuś Puchatek”  

7. Przeczytaj Rady dla piszących notatkę, s. 263 

8. Odczytaj inf. z ćw. 5 i 6 w celu wzbogacenia wiedzy, nie wykonuj żadnych poleceń. 

9. Zapoznaj się z fragm. wywiadu zamieszczoną w ćw. 7 na s. 264, a następnie zapisz 

rozwiązanie do zeszytu. 

Książka tradycyjna to papierowe kartki pokryte drukiem. Tekst może być wzbogacony 

ilustracjami lub zdjęciami. W książce cyfrowej są dodatkowe elementy, związane z animacją i 

dźwiękiem. Książki wydane na iPada i iPhona to coś pośredniego między literaturą, filmem a 

grą komputerową. 

Praca domowa: 

Wykonaj w zeszycie ćw. 4 s. 263. Ponadto wejdź na stronę: https://epodreczniki.pl/a/jak-
notowac-zeby-zapamietac/DBsK5XeaX i zapisz w zeszycie rozwiązanie ćw. 1 

W formie słoneczka (mapy myśli) zapisz 4-5 tytuły/tytułów książek lub wierszy, które 

szczególnie zapadły Ci w pamięci. 

10 czerwca 2020 r. 

Temat: Opowiem wam, jak zaginął… - poznajemy fragm. powieści ,,Detektyw Kefirek 

na tropie kościotrupa” M. Strękowskiej – Zaremby. 

1.Przeczytaj uważnie test ze s. 266-270 z żółtego podr.  

2. Udziel w zeszycie odpowiedzi na poniższe pytania: 

a) Jakie imię uczniowie nadali szkieletowi z pracowni biologicznej? 

b) Z jakiego przedmiotu Teoś nie odrobił zadania?  

c) Jak nazwała Teosia woźna? 

d) Kim była siostra Dominika?  

e) W jaki sposób list od złodzieja znalazł się w szkole?  

3. Odczytaj, czym jest intryga 

intryga – zawikłanie akcji w utworze literackim; skryte działania bohaterów mające na celu 

pokrzyżowanie planów innych postaci. 

4. Zapisz w zeszycie: 

https://epodreczniki.pl/a/jak-notowac-zeby-zapamietac/DBsK5XeaX
https://epodreczniki.pl/a/jak-notowac-zeby-zapamietac/DBsK5XeaX


Wydarzenia przedstawione w powieści są prawdopodobne i mogłyby się zdarzyć w realnym 

świecie. 

Dyrektor podejrzewał Teosia, ponieważ w sali biologicznej, skąd wyniesiono kościotrupa, 

znaleziono zeszyt chłopca. Dyrektor dał Kefirkowi czas na wyjaśnienie sprawy do piątku. 

5. Zastanów się: Który fragm. tekstu wydaje Ci się najśmieszniejszy? Dlaczego? 

6. Przeczytaj i postaraj się zapamiętać: Rady dla rozmawiających przez telefon.  

Zastanów się: Czy kiedykolwiek zaskoczyła Cię rozmowa telefoniczna? 

Praca domowa: 

Wykonaj w zeszycie ćw. 6 s. 270. Poza tym wybierz z tekstu 2 zdania, zapisz je i podkreśl 

w nich podmioty (jedną linią) i orzeczenia (dwiema liniami). Zaznacz też grupę 

podmiotu i orzeczenia. Zrób zdjęcie i prześlij mailem do sprawdzenia. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  EMAIL NAUCZYCIELA  opalw-f8a@wp.pl 

 

 

Zbliża się czas wystawienia ocen rocznych z w-f,  proszę więc ten tydzień poświęcić na 

nadrobienie zaległości i dosłanie brakujących zadań domowych.  

Zachęcam,  również do korzystania z ruchu na świeżym powietrzu i wykonywania w wolnym 

czasie spacerów, marszobiegów lub biegów terenowych po najbliższej okolicy.  

Proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w terenie. 
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