
Praca domowa klasa 4a 

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 

03.06.2020 (środa) 

Temat: Józef Piłsudski i jego żołnierze 

Przeczytaj temat 20. z podręcznika, s. od 142do 145. Przypominam, zawsze zwracaj uwagę na 

wyrazy pogrubione, one są ważne! 

1. Przepisz notatkę do zeszytu i staraj się zapamiętać jej treść: 

W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Przyniosła ona Polakom szansę na odzyskanie 

niepodległości, ponieważ naprzeciw siebie stanęli zaborcy Polski - z jednej strony Austria i 

Niemcy, z drugiej Rosja. W walce o niepodległość naszego kraju ważną rolę odegrały 

Legiony Polskie. Ich współtwórcą był Józef Piłsudski. Polskie formacje wojskowe powstały 

również w Rosji i we Francji (Błękitna Armia). W listopadzie 1918 roku zakończyła się I 

wojna światowa. 11 listopada Józef Piłsudski objął dowództwo nad polską armią, a kilka dni 

później został naczelnikiem państwa.  

W dniu 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. 

2. Wykonaj zadanie 1. w zeszycie ćwiczeń, s. 62 i wraz z notatką prześlij do sprawdzenia. 

 

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

 

2 czerwca 2020r. 

Musical instruments – instrumenty muzyczne – praca ze słownictwem. 

Przepiszcie wyrazy z ćwiczenia 1 strona 86 podręcznik i przetłumaczcie na języka polski 

korzystając ze słowniczka na stronie 93. Jeśli udało Wam się uzyskać dostęp do nagrań w 

strefie ucznia Macmillan posłuchajcie wyrazów i powtórzcie je.  

Wysłuchajcie nagrania z ćwiczenia 2 i uzupełnijcie historyjkę zdaniami, które znajdują się 

pod poleceniem. Przeczytajcie historyjkę głośno.  

Wykonajcie zdanie 1 z zeszytu ćwiczeń. Uzupełnijcie krzyżówkę nazwami instrumentów 

muzycznych. 

 

4 czerwca 2020r. 

Possessive adjectives – przymiotniki dzierżawcze. 

Przepiszcie przymiotniki do zeszytu. 

Liczba pojedyncza 

My – mój moja moje 

Your – twój twoja twoje 

His – jego 

Her – jej 

Its – tego (np. zwierzęcia) 

Liczba mnoga 

Our – nasz nasza nasze 

Your – wasz wasza wasze 

Their – ich 
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Wymowy tych przymiotników możecie wysłuchać wpisując je do tłumacza Google i klikając 

ikonkę głośnika. 

Te przymiotniki dzierżawcze zawsze stoją przed rzeczownikiem. 

My bike – mój rower 

Our house – nasz dom. 

Wykonajcie w zeszycie zadanie 3 strona 87 podręcznik. Uzupełnijcie zdania przymiotnikami 

dzierżawczymi 

Jeśli w pierwszym zdaniu jest: 

I ve got a gitar. Ja mam gitarę. 

To w drugim: 

My guitar is cool. Moja gitara jest super. 

Podobnie zróbcie kolejne przykłady. Zwróćcie uwagę kto jest właścicielem rzeczy I w drugim 

zdaniu dopasujcie odpowiedni przymiotnik dzierżawczy. 

Podpowiedź: 

You – your 

He – his 

She – Her 

They – their 

We – our 

Uzupełnijcie tabelkę według przykładu w ćwiczeniówce ćwiczenie 2 strona 58. 

 

5 czerwca 2020r. 

English in action – mówimy o tym co potrafimy robić. 

Przepiszcie wyrażenia do zeszytu. 

Very well – bardzo dobrze 

Well – dobrze 

At all – wcale 

So – so – tak sobie 

Not really – nie za bardzo 

Tych wyrażeń używamy, kiedy chcemy powiedzieć jak potrafimy coś robić.  

I can swim very well. Potrafię pływać bardzo dobrze.  

He can sing well. On potrafi dobrze śpiewać. 

I can t ski at all. Nie potrafię wcale jeździć na nartach. 

Can yoy skate? So-so. Potrafisz jeździć na łyżwach? Tak sobie. 

Can you dance? Not really. Potrafisz tańczyć? Nie za bardzo. 

Zwróćcie uwagę, że at all występuje w zdaniach przeczących. 

I can t play the gitar at all. (pomiędzy n I t w wyrazie can t znajduje się apostrof) 

 Napiszcie 3 zdania o sobie używając wybranych wyrażeń i czynności, które pojawiły się w 

tym rozdziale. 

Przykład 

I can dance very well. Potrafię tańczyć bardzo dobrze. 

 

MATEMATYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA graziakot@interia.pl 

 

01.06.2020 (poniedziałek) 

T:  Obliczanie pola prostokąta – ćwiczenia. 

Celem lekcji jest zastosowanie wzoru na pole prostokąta do obliczeń pola i długości boków 

prostokąta. 

Lekcję rozpoczynamy od zadania 4, które odwołuje się do wprowadzonego wzoru do zad. 

13/246-247/P oraz 5-8 i Co było na lekcji?/80-82 w zeszycie ćwiczeń. 

mailto:graziakot@interia.pl


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. 

 

02.06.2020 (wtorek) 

T:  Obliczanie pola i obwodu prostokąta w sytuacjach praktycznych. 

Celem tej lekcji jest zastosowanie wzoru na pole prostokąta w sytuacjach życiowych.  

Będziemy rozwiązywać zadania zaczerpnięte z otaczającego nas świata. Proszę rozwiązać 

zad. 14-19/247-248/P oraz zad. 9-12 i Co było na lekcji?/82-84 w zeszytach ćwiczeń. 

Wskazówki: 

Zad. 19- tutaj można wyznaczyć pole figury na dwa sposoby: przez podział na prostokąty lub 

przez dopełnienie do prostokąta. 

Dla chętnych: Co umiem?/248/P 

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

na stronie szkoły. Uczniowie, którzy rozwiążą zadania dla chętnych, proszę również 

przysłać na pocztę. 

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 

mailową. 

Ważne! 

03.06.2020 (środa) kartkówka z Obliczania pól kwadratu i prostokąta. Prace zostaną 

przesłane około 8.55 na pocztę, jak również na Skype a. Czas pisania 15 minut. Prace 

należy odesłać do godziny 9.20. 

 

03.06.2020 (środa) 

T:  Obliczanie obwodów i pól figur – powtórzenie. 

Rozwiązać proszę zad.1-7/249-252/P. 

Wskazówki: 

Zad.4 – łączną długość bramy i furtki należy wyrazić w metrach; 

Zad. 6 – najpierw należy porównać pola, a dopiero potem wyznaczyć ich wartości. 

Zadania z podręcznika 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. 

 

05.06.2020 (piątek) 

T:  Obliczanie obwodu i pola prostokąta – powtórzenie. 

Rozwiązujemy zad. 8-16/253-256/P. 

Wskazówki: 

Zad.8 – w pkt e i f zamiana jednostek może odbywać się na dwa sposoby; 

Zad. 11 – należy skorzystać z danych przedstawionych na rysunku i w treści zadania, 

Zad.16 – tutaj też w pkt c), e) i f) ujednolicenie jednostek może odbywać się na dwa sposoby 

Zadania z podręcznika 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. 

 

PRZYRODA  EMAIL NAUCZYCIELA  patryk19902@onet.pl 

mailto: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   

 

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 

 

02.06.2020 (wtorek) 

Temat :Modlitwa Pańska wzorem modlitwy chrześcijanina  

Zapoznaj się z tematem katechezy 48 

Obejrzyj krótki filmik - o co modlimy się w modlitwie „ Ojcze nasz” 

https://www.youtube.com/watch?v=xQaHZ8gMSLw  

Na podstawie zdobytych wiadomości wykonaj w ćwiczeniówce, ćwiczenia 1,2,3 s 104/105 

dla chętnych ćw. 4 (ćwiczeń nie musisz odsyłać na e-maila) 

A z okazji Dnia Dziecka specjalna wiadomość: https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-

2585450?fbclid=IwAR2Jxj630ZJOl87wZ9hwM    

 

5.06.2020 (piątek) 

Temat: Uroczystość Trójcy Świętej. 

1. W zeszycie do religii zapisz temat katechezy 

2. Obejrzyj katechezę interaktywną: 

 https://view.genial.ly/5ec765ee5cf4ce0d97da7af9/video-presentation-trojca-swieta-w-  

3. Na podstawie zdobytych wiadomości pisemnie odpowiedz na pytania: 

Co to jest Trójca Święta? Co zrobił dla nas Bóg Ojciec,? Co zrobił dla nas Pan Jezus?  

Co czyni dla nas Duch Święty? (możesz także wykonać odpowiednie rysunki) 

 (wykonaną pracę możesz przesłać na e-maila, jest to praca na ocenę celującą) 

 

PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA   m.kominek3@gmail.com 

Środa 03.06.2020 

Temat: W świecie projektanta „Kolorowe samochody” lub „Stroje na różne okazje”. 
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Wykonaj pracę na wybrany temat. Mogą być różne materiały naklejone na kartce, format 

pracy A4. Zrób zdjęcie pracy i wyślij na adres:  m.kominek3@gmail.com. 

 

MUZYKA EMAIL NAUCZYCIELA   m.kominek3@gmail.com 

 

Wtorek 02.06.2020 

Temat: Wakacje na sześciu strunach. Instrumenty strunowe. 

Posłuchaj muzyki, która cię relaksuje, wykonywanej na gitarze. Zatańcz do muzyki którą 

lubisz. 

 

JĘZYK POLSKI  EMAIL NAUCZYCIELA   ewasulimaaa@gmail.com 

 

01 czerwca 2020 r.  

Temat: Dzień Dziecka z …Tomkiem Sawyerem gwarancją dobrej zabawy. 

Dzisiaj jest Wasze święto, z tej okazji przygotowałam propozycję połączenia tego 

szczególnego dnia, któremu towarzyszy zabawa i uśmiech, z zagadnieniami z lektury. Spędzisz 

trochę czasu z bohaterem literackim. 

1. Stwórz krzyżówkę z pionowym hasłem DZIEŃ DZIECKA. Dopisz poziome hasła 

związane z nazwami zabaw i gier, w które moglibyście się wspólnie pobawić. 

2. Jak wiesz, Tomek bardzo lubi przygody. Wyobraź sobie, że wybieracie się na wyprawę po 

skarb. Do drewnianego kufra włożono 10 rzeczy zawierających w swojej nazwie trudność 

ortograficzną. Zapisz w zeszycie, jakie przedmioty znaleźliście, regułę zaznacz kolorem. 

3. Narysuj w zeszycie rebus związany z dowolnym wydarzeniem z filmu. 

4. Wyobraź sobie, że Tomek chciałby poznać Twoją okolicę. Proponujesz mu wycieczkę 

rowerową. Jakie miejsca odwiedzicie? Zapisz w zeszycie swoje propozycje. 

Drodzy Uczniowie! 

W tym pięknym Dniu życzę Wam dużo radości, szczęścia, beztroski i spełnienia marzeń. Aby 

każdy dzień był pełen fascynujących przygód i niósł ze sobą wiele pozytywnych 

doświadczeń, a uśmiech nigdy nie schodził z Waszych twarzy. 

Spędźcie ten wyjątkowy czas w gronie najbliższych osób – miłego świętowania. 

 

02 czerwca 2020 r. 

Temat: Świat przedstawiony w filmie i powieści ,,Przygody Tomka Sawyera”                 

M. Twaina. 

O godz. 10.30 otrzymasz na maila kartkówkę, rozwiązania odeślij w ciągu 30 minut.            

W związku z tym, iż jest to kartkówka, zapisz nowy temat i wskazane treści. 

1.Przed lekcją wejdź na stronę https://wordwall.net/pl/resource/525645/polski/przygody-

tomka-sawyera-elementy-świata-przedstawionego i przyporządkuj słowa w odpowiednie 

miejsca. Rozwiązanie zanotuj w notatniku lub brudnopisie. Później zapiszemy je w zeszycie. 
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2.Odczytaj poniższe informacje dotyczące biografii autora i genezy (powstawania) utworu: 

Prawdziwe nazwisko amerykańskiego pisarza Marka Twaina brzmi Samuel Langhorne 

Clemens. Urodził się w 1835 r. w miasteczku Floryda. Pracował w drukarni, a później jako 

pilot parowca rzecznego. Z tego okresu pochodzi jego pseudonim literacki - mark 

twain znaczy „znacz dwa” (chodzi o miarę głębokości). Twain był poszukiwaczem złota, 

podróżnikiem - zwiedził niemal cały świat. Pracował jako dziennikarz, najbardziej znany jest 

jako autor powieści, np.: Królewicz i żebrak, Przygody Tomka Sawyera, Przygody 

Hucka. Pisarz zmarł w 1910 r. 

Geneza utworu: Można powiedzieć, że powieść zrodziła się z chęci przywołania beztroskiego 

dzieciństwa, bo tematem powieści jest właśnie powrót do czasów dzieciństwa, dziecięcych 

zabaw i przygód, dziecięcego spojrzenia na świat. 

3.Zapisz: 

Czas i miejsce akcji: ………. – tu zanotuj odpowiedzi z Quizu, który rozwiązałeś na 

początku lekcji 

Bohaterowie: 

Tomek Sawyer – główny i tytułowy 

Huckleberry Finn –przyjaciel Tomka 

Sid – przyrodni brat Sawyera 

Ciotka Polly – opiekunka głównego bohatera 

Rebeka Thatcher (Becky) – ukochana Tomka 

Narracja jest prowadzona w trzeciej osobie, w powieści występuje narrator 

wszechwiedzący, to znaczy taki, który zna przyszłość, przeszłość, a także myśli i uczucia 

postaci. 

 

03 czerwca 2020 r. 

Temat: Ciepło, cieplej, gorąco… skarb! - ,,Przygody Tomka Sawyera” M. Twain. 

1.Odczytaj: 

a)skarb – wyrazy bliskoznaczne: majątek, bogactwo, klejnoty, pieniądze, złoto, kosztowności, 

droga dla kogoś osoba 

b)skarb – wyrazy i wyrażenia: gromadzić skarby, odkryć skarb, utracić skarb, odzyskać skarb, 

posiąść skarb, zakopać skarb; skarb: bezcenny, rodzinny; skarby: nieprzeliczone,nieprzebrane 

Ciekawostka o skarbach znalezionych w Polsce: 

W XX wieku w Środzie Śląskiej podczas prac budowlanych odkryto gliniany dzban 

wypełniony srebrnymi monetami oraz klejnoty i złotą biżuterię. Według archeologów była to 

własność bogatego bankiera z XIV wieku. Zakopał on kosztowności, uciekając z miasta 

objętego epidemią dżumy, choroby, która zbierała śmiertelne żniwo w dawnych czasach. 

2. Przeczytaj uważnie tekst ze s. 271 – 274 oraz przypisy z marginesów. 

3. Zapisz notatkę zeszycie: 

Tomek namówił Hucka do szukania skarbu. Powiedział mu, że zna miejsce ukrycia, zna 

drogę do skarbu, zna również drogę na skróty i potrafi zorganizować wyprawę tak, że Huck 

„nawet palcem nie kiwnie”. Chłopcy wzięli ze sobą na wyprawę: chleb, mięso, scyzoryk, 

sznurki, świeca, worki oraz  zapałki. Aby dotrzeć do jaskini, trzeba było popłynąć rzeką. 

Później należało zatrzymać się kilka mil poniżej „Doliny Jaskini”. Następnie trzeba było 

wyjść na urwisty brzeg i odnaleźć białe miejsce, gdzie obsunęła się ziemia. 

Chłopcy, szukając skarbu, czuli: strach, przygnębienie, zniechęcenie, niecierpliwość, a także 

podekscytowanie i euforię. Huck wystraszył się złych duchów. Tomek przekonał go, że 

wokół krzyża nie może być takich zjaw. 

4. Przeczytaj Rady dla wysyłających SMS-y 

Praca domowa:  

https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-wyrazow-obcych/245172-marka
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-liceum/81763-dziennikarz
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-terminow-literackich/69741-powiesc


Zredaguj wiadomość SMS do Tomka, w którym poinformujesz go o wyprawie do pobliskiego 

lasu w celu poszukiwania zaginionej skrzyni pełnej skarbów. Dodaj pozostałe niezbędne 

informacje. 

 

04 czerwca 2020 r. 

Temat: Zdanie pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte. 

Kolejna ważna lekcja. 

1.Odczytaj: Witam. Uważaj. Zapisz. Zapamiętaj. – podałam tylko orzeczenia, przekazując 

istotne treści. Użyłam zdań pojedynczych, czyli takich, które mają 1 orzeczenie. Jak myślisz,  

są one rozwinięte czy nierozwinięte? – zastanów się. 

2. Wykonaj samodzielnie w zeszycie ćw. 1 s. 139 (zielony podr.) 

3. Odczytaj polecenie ćw. 2 s. 139 i zapisz do zeszytu poniższe rozwiązanie: 

Sypał śnieg.  

Sypał gęsty śnieg. (jaki?) 

 Od wielu dni sypał gęsty śnieg. (od kiedy?) 

 Na północy kraju od wielu dni sypał gęsty śnieg. (gdzie?) 

4. Wykonaj ustnie ćw. 3 s. 140 – sprawdzimy na lekcji. 

5. Zanotuj w zeszycie i zapamiętaj informacje: 

Wyróżniamy dwa typy zdań pojedynczych: 

- zdania nierozwinięte – składają się podmiotu i orzeczenia np. Babcia czekała. lub tylko z 

orzeczenia np. Czekała. 

- zdania rozwinięte – oprócz orzeczenia i podmiotu zawierają określenia wzbogacające treść 

wypowiedzenia np. Babcia z utęsknieniem czekała na dzieci. Zdanie nierozwinięte może 

składać się także z orzeczenia i określenia np. Czekała na dzieci. 

Zdanie pojedyncze zawiera tylko jedno orzeczenie. 

6. Zanotuj w zeszycie rozwiązanie ćw. 4 s. 141, dopisz nagłówek 

Zdania pojedyncze nierozwinięte: 

…………………. – wypisz w słupku zdania. 

7. Wykonaj ustnie ćw. 5 s. 141 – sprawdzimy i omówimy je na lekcji. 

8. Wykonaj w ćwiczeniówce ćw. 1 i 2 s. 35. 

Praca domowa: 

Zapisz w zeszycie rozwiązania zadań: 7, 8 i 9 ze  s 142 (zielony podręcznik). Utrwal 

wiadomości poznane na dzisiejszej lekcji. 

Osoby chętne w celu utrwalania wiadomości o budowie zdania mogą obejrzeć 

dodatkowe lekcje. Wiadomości te z pewnością przydadzą Wam się na kolejnych lekcjach 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,jezyk-polski-lekcja-2-07052020,47737104 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,jezyk-polski-lekcja-2-08052020,47737251 

 

05 czerwca 2020 r. 

Temat: Obyczaje, humor, przygoda i sensacja w powieści  M.Twaina. A jak w filmie? 

1.Zapoznaj się z poniższą treścią początkowych rozdziałów książki (zwróć uwagę, czy 

podobnie było w filmie) 

„Tomek bawi się, walczy i znika” 

Tego dnia Tomek poszedł na wagary. Podczas kolacji ciotka Polcia zadawała mu podstępne 

pytania, aby wydobyć z chłopca kompromitujące wyznanie. Jej zabiegi spełzłyby na niczym, 

gdyby nie Sid, przyrodni brat Tomka. Zauważył on, iż kołnierzyk Tomka przyszyty jest 

czarną nitką, a tymczasem ciotka szyła go białą. Wówczas Tomek, nie czekając na dalszy ciąg 

wydarzeń, pogroził bratu i wybiegł z domu. 

Był letni wieczór. Nową namiętnością Tomka był oryginalny sposób gwizdania. Szedł teraz i 

gwizdał, gdy nagle zauważył obcego, porządnie i czysto ubranego chłopca. Chłopcy stanęli 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,jezyk-polski-lekcja-2-07052020,47737104
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,jezyk-polski-lekcja-2-08052020,47737251
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-gimnazjum/84726-tomek


naprzeciw siebie i zaczęli się przezywać, a potem bić. Po chwili Tomek siedział okrakiem na 

nieprzyjacielu, aż ten nie wykrztusił słowa „dosyć”. Chłopiec wrócił do domu bardzo późno. 

Ciotka, widząc jego potargane ubranie, postanowiła skazać go na ciężką pracę w dniu 

wolnym od nauki, czyli w sobotę. 

„Znakomity pacykarz” 

Nadszedł sobotni ranek. Tomkowi jednak świat wydawał się pusty i smutny, gdyż musiał 

pomalować wysoki parkan. Nagle przyszła mu do głowy pewna myśl i z zapałem zabrał się 

do pracy. Nie zauważył nawet przechodzącego obok Bena Rogersa. Chłopiec ten przystanął     

i z zaciekawieniem przyglądał się pracy Tomka. W pewnej chwili poprosił Sawyera, aby dał 

mu trochę pomalować. Jednakże Tomek nie chciał się na to zgodzić, mówiąc, że płot musi 

być pomalowany bardzo starannie. W końcu z niechęcią na twarzy, ale z radością w sercu, 

spełnił prośbę kolegi, jednak dopiero wtedy, gdy Ben podarował mu jabłko. 

Kiedy słońce zaczęło chylić się ku zachodowi, płot był pomalowany trzema warstwami 

wapna. 

„Tomek poznaje Becky” 

W poniedziałkowy ranek Tomek zaczął szukać jakiejś dolegliwości, aby tylko móc nie iść do 

szkoły. Swoimi jękami obudził Sida. Zaraz też przybiegła ciotka i odkryła, że ból palca u 

Tomka jest udawany. Chłopiec więc zaczął narzekać na ruszający się ząb. Jednakże i to nie 

poskutkowało, gdyż starsza pani pomogła chłopcu go wyrwać. 

W drodze do szkoły spotkał młodego włóczęgę Huckleberry'ego Finna, swego przyjaciela. 

Chłopcy zaczęli rozmawiać na temat usuwania brodawek. Później wymienili się swoimi 

skarbami: Tomek dał Finnowi swój ząb, a ten podarował mu kleszcza. Mimo że zaraz się 

pożegnali, Tomek spóźnił się do szkoły. Za karę nauczyciel kazał mu usiąść z dziewczynką. 

Tomek usiadł obok ślicznej nieznajomej. Chłopiec podarował jej brzoskwinię i zabawiał ją, 

rysując na tabliczce przeróżne postacie. W pewnej chwili podsunął jej tabliczkę z napisem 

„Kocham cię”, co Becky bardzo ucieszyło… 

Odczytałeś/-łaś tylko 3 początkowe streszczenia rozdziałów powieści. Przypomnij sobie, jak 

dalsze wydarzenia potoczyły się w filmie. 

2.Zapisz: 

Książka Marka Twaina to powieść przygodowa. Zostały w niej opisane niezwykłe i pełne 

napięcia wydarzenia, jakie przeżywają bohaterowie. Niewątpliwym walorem książki jest 

humor obecny prawie we wszystkich, nawet tych najbardziej dramatycznych, sytuacjach. 

Podobnie wydarzenia zostały ukazane w filmie, choć zabrakło w nim uszczegółowień 

niektórych zdarzeń. Warto jednak go obejrzeć, by wyrazić własne zdanie. 

Dokończ zdanie: 

Polecam film oparty na podst. powieści Marka Twaina, ponieważ…. 

Praca domowa:  

Na podstawie obejrzanego filmu wypisz, najciekawsze Twoim zdaniem, przygody 

Tomka. Możesz zapisać je w formie planu. Zrób zdjęcie i wyślij do sprawdzenia. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  EMAIL NAUCZYCIELA  opalw-f8a@wp.pl 

 

Podchody 

Przesyłam Wam link z opisem zabawy "Podchody" i link z filmikiem gdzie można obejrzeć, 

jak ta zabawa przebiega. Zapoznajcie się z tym materiałem w wolnym czasie. A może uda 

Wam się namówić rodzinę lub znajomych do wspólnej zabawy? 

Opis zabawy. 

https://mamotoja.pl/podchody-zasady-modyfikacje-pomysly,eksperymenty-i-zabawy-

artykul,28498,r1p1.html 

mailto:opalw-f8a@wp.pl


Filmik o podchodach. 

https://www.youtube.com/watch?v=GiJBaBbjbww 


