
JĘZYK POLSKI klasa IV – 4.06.2020r.  

 

 

Temat : Fantastyczny spacer po Krakowie. 

 

 

1. Przeczytać tekst „ Wchodzimy na wieżę mariacką” str. 271. 

2. Zapoznać się z wiadomościami z żółtej ramki str. 277. 

3. Wykonać zadanie 2 a i b , str. 277 w zeszycie. 

4. Zadanie: str. 277, zad. 3. 

 

Wykonane zadania proszę wysłać do  08.06.2020r. 

Konsultacje – czwartek, godz. 12 

 

 

 

 

 

 

DRODZY MOI UCZNIOWIE, 

dzisiejszy dzień jest Waszym świętem, świętem 

uśmiechu i radości. Z tej okazji życzę Wam tyle 

spokoju ile tylko potrzebujecie i tyle szaleństwa, 

aby życie nie wydawało się nudne. Niech uśmiech 

promienieje na Waszych twarzach, a każdy dzień  



przynosi nowe przygody w gronie wspaniałych 

przyjaciół i kochającej rodziny. 

Życzę Wam, aby Wasze  dzieciństwo było jak 

najlepsze i  trwało jak najdłużej. Niech nigdy nie 

opuści Was odwaga i pomysły na odkrywanie 

świata. 

 Życzę również z tej okazji wszystkim Rodzicom, by 

nie zapominali, że to właśnie dzieci wyznaczają 

kierunek naszego życia i uśmiechem rozjaśniają 

najpochmurniejszy dzień. 

Agnieszka Koza 

Dziś, z okazji Waszego święta nie będzie nowego tematu.  

 

 

JĘZYK POLSKI klasa IV – 25.05.2020r.  
 

 
 

Temat : Poznajemy język komiksu. 
 

 

1. Przepisać do zeszytu: 

 

Słownik komiksowego języka  
Sposoby wyrażania różnych treści w komiksie:  

 

-dźwięki – zapisane są bezpośrednio na obrazkach, zwykle  

bardzo dużymi, drukowanymi i pogrubionymi literami;  

towarzyszą im wykrzykniki  

-krzyk – oznaczony jest za pomocą pogrubionej,  

wyraźnej czcionki; im głośniej krzyczy bohater,  



tym większą czcionką pisane są jego słowa  

-myśli bohaterów – znajdują się w chmurkach nad głowami postaci, które formułują 

myśli  

-wypowiedzi bohaterów – słowa wypowiadane przez postaci  

na głos umieszczone są w dymkach prowadzących do  

ust postaci, która właśnie się wypowiada  

-wypowiedzi grupy osób – umieszczone są bezpośrednio  

na obrazku nad głowami mówiących albo w dymkach  

prowadzących do wielu postaci jednocześnie  

-wypowiedzi narratora – informacje o czasie, miejscu  

i okolicznościach zdarzeń znajdują się w prostokątnych  

ramkach zwykle umieszczonych w górnej części  

niektórych obrazków 

 

 

Temat: Pierwsza wizyta w Mirmiłowie. 

 

1. Przepisać do zeszytu. 

Uzupełnij wiadomościami z lektury: 

Położenie Mirmiłowa: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mieszkańcy( kim byli): 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Kajko- kim był, jego cechy: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Kokosz -kim był, jego cechy: 



……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Kasztelan- kim był, jego cechy: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Woje: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Jak wyglądało życie codzienne w Mirmiłowie? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...……. 

Zadanie: 

Wyobraź sobie, że możesz przenieść się na jeden dzień do Mirmiłowa. Napisz, jak go 

spędziłeś i z którymi bohaterami spotkałeś się osobiście. 

 

 

 

Temat: Malowanie słowami, czyli jak opowiedzieć komiksową historyjkę. 

 

1. Przepisać do zeszytu. 

 

Uzupełnij wniosek podanymi wyrazami: słowom, opowiada, wypowiedzi, opisuje, 

myśli, obrazków. 

  

W komiksie historia jest opowiedziana za pomocą ułożonych kolejno 

…............................………., na których umieszczone są w dymkach 

………….........…….....…… i …………...........………… bohaterów.  

W opowiadaniu poznajemy historię dzięki ……..........…………….. narratora, który 

………......………….. o kolejnych wydarzeniach i ………................……….. świat 

przedstawiony. 

 

 

  



2. Uporządkuj punkty tak, aby powstał plan wydarzeń zgodny z tym, co zdarzyło się w 

chatce Jagi i Łamignata.  

 

Pomysł Jagi.  

Zmartwienie Łamignata.  

Efekt użycia niezwykłej fujarki.  

Spokojne życie w chatce.  

Próby podniesienia męża na duchu. 

 

 

3. Przyjrzyj się uważnie bohaterom ukazanym na obrazkach i postaraj się jak 

najdokładniej ich opisać. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jaga dała Łamignatowi pewien przedmiot. Napisz, jak wyglądał i o jakich jego 

niezwykłych właściwościach zapewniała męża czarownica. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Zadanie:  

Napisz w zeszycie opowiadanie o  tym, co zdarzyło się w chatce Jagi i Łamignata.  

 

 

Wykonane zadania proszę wysłać do 1 czerwca. W ten czwartek 

tematów nie będzie. 

 

 

 

 

 

JĘZYK POLSKI klasa IV – 21.05.2020r.  

 

 

Temat : Przewodnik po Polsce. 

 

 

 

5. Zadanie 4  b, c, d, e, f-  można zdjęcie wydrukować lub  wykonać 

samodzielnie rysunek), str. 270- wykonać na kartce z bloku. 

 

 

 Proszę przeczytać lekturę „ Kajko i Kokosz. Szkoła Latania” do 25. 05.  

 

Wykonane zadanie proszę wysłać do  25.05.2020r. 

 

 



JĘZYK POLSKI klasa IV – 18.05.2020r. 

 

Temat : „Mazurek Dąbrowskiego” – hymn Polski. 

 

1. Poszukaj (w encyklopedii, Internecie) odpowiedzi na pytania i zapisz  

w zeszycie: 

-Co się stało w Polsce w 1795 roku? 

-Dlaczego Polacy walczyli u boku Napoleona Bonapartego?  

-Czym były Legiony Polskie we Włoszech? 

-Kim był Henryk Dąbrowski? 

 

2. Przeczytaj tekst str. 263. 

3. Wykonaj zad. 1, str. 264. 

4. Zapoznaj się z informacją z zad. 2a, str. 264. 

5. Zadanie: Napisz w jakich okolicznościach jest obecnie śpiewany „Mazurek 

Dąbrowskiego” i jak należy się zachować podczas śpiewania lub słuchania 

hymnu. 

 

 Proszę przeczytać lekturę „ Kajko i Kokosz. Szkoła Latania” do 25. 05.  

 

Wykonane zadanie proszę wysłać do  20.05.2020r. 

 

 

 

JĘZYK POLSKI klasa IV – 14.05.2020r.  

 

 

Temat : Pisownia wielką i małą literą. 

 

6. Przeczytać i nauczyć się wiadomości z niebieskich ramek- podręcznik str. 

266-267. 

7. Ćwiczenia str. 78-80. 

8. Zadanie: Str. 268, zad. 10 z podręcznika. 

 

Wykonane zadanie proszę wysłać do 18.05.2020r. 

 

 

 



JĘZYK POLSKI klasa IV – 11.05.2020r.  

 

Temat : Wystarczy odrobina wyobraźni, by… 

 

9. Przeczytać tekst „ Na podwórku” podręcznik str. 249.  

10. Napisz opowiadanie, w którym opiszesz wymyśloną przez Artura przygodę 

bolidu. 

 

Wykonane zadanie proszę wysłać do  13.05.2020r. 

 

 

 

JĘZYK POLSKI klasa IV – 7.05.2020r.  

 

 

Temat : Opowiadamy o tym, jak Marcin z przyjaciółmi zakładał bazę.  

 

11. Przeczytać tekst „ Baza” podręcznik str. 241. 

12. Wykonać w zeszycie zad. 4, str. 244 podręcznik.  

 

 

Temat: Co nazywa przysłówek? 

1. Zapoznać się z informacją z niebieskiej ramki str. 255 podręcznik. 

2. Ćwiczenia: str. 73-74. 

 

 

Wykonane zadania proszę wysłać do  11.05.2020r. 

 

 

 



JĘZYK POLSKI klasa IV – 4.05.2020r.  

 

Temat: Powtórzenie wiadomości o częściach mowy- rzeczownik, czasownik, 

przymiotnik. 

 

1. Proszę wykonywać ćwiczenia ze strony:         

https://gwo.pl/strony/3071/seo_link:materialy-dla-wszystkich-

interaktywna-gramatyka 

 

Jutro 5 maja sprawdzian wiadomości. 

 

 

 

JĘZYK POLSKI klasa IV – 27.04.2020r.  

 

Wykonane zadanie proszę wysłać do  29.04.2020r. 

 

Temat: Portret ulubieńca. 

 

1. Proszę wykonać zad. 4, str. 232. 

 

Proszę powtórzyć wiadomości o rzeczowniku, czasowniku, przymiotniku - za tydzień,  

5 maja, będzie sprawdzian. O godzinie 16 wyślę na Państwa e-mailem sprawdzian, 

który trzeba będzie odesłać do godziny 17 tego samego dnia. Jeżeli komuś  

z Państwa nie odpowiada ta godzina to proszę o kontakt telefoniczny. W ramach 

powtórzenia wiadomości można wykonywać ćwiczenia na stronie http://pisupisu.pl/ 

Po wejściu na tę stronę, klikamy w KLASĘ 4. Szukamy zadań z CZĘŚCI MOWY  

i wykonujemy ćwiczenia tam umieszczone.  

 

 

 

https://gwo.pl/strony/3071/seo_link:materialy-dla-wszystkich-interaktywna-gramatyka
https://gwo.pl/strony/3071/seo_link:materialy-dla-wszystkich-interaktywna-gramatyka
http://pisupisu.pl/


JĘZYK POLSKI klasa IV – 23.04.2020r.  

 

Wykonane zadania proszę wysłać do  27.04.2020r. 

 

Temat: Inny nie znaczy gorszy. 

 

1. Proszę przeczytać tekst: 

Podręcznik: Melania Kapelusz Zielony Pies, s. 222 

2. Przeanalizuj dokładnie przykładowy plan baśni o trzech świnkach na stronie 

225. 

3. Przepisz do zeszytu definicję planu ramowego (dwa zdania). 

4. Napisz ramowy plan wydarzeń do przeczytanego tekstu. Proszę wybrać jeden 

z trzech sposobów. 

5. Proszę odpowiedzieć na pytania:  

 Jakie są wróble? 

 Co robią? 

 Dlaczego? 

 Jakie są koty? 

 Co robią? 

 Dlaczego? 

 

6. Ćwiczenia. Plan ramowy, s. 61 

 

Temat: Porozumienie to podstawa. B. Gawryluk ,,Dżok. Legenda o psiej wierności.” 

 

1. Proszę przeczytać tekst:  

Podręcznik: Barbara Gawryluk Dżok. Legenda o psiej wierności, s. 227. 

 

2. Proszę napisać o zdarzeniach, które rozegrały się w tej historii. (Opowiadanie 

do zeszytu). 

 



JĘZYK POLSKI klasa IV – 20.04.2020r.  
 

Temat : Opis obrazu 

 

 

1. Obejrzeć obraz str. 206. 

2. Zapoznać się z wiadomościami w szarej ramce str.207. 

3. Wykonać zad. 3 a b c str. 207 według podanego porządku. 

 

              Temat: Pobudzić wyobraźnię… epitet 

1. Przeczytać tekst str. 220. 

2. Wykonać zadanie 3 a) str.221. 

3. Przeczytać i  nauczyć się wiadomości z żółtej ramki( epitet) str.221. 

4. Ćwiczenia str. 59-60. 

 

 

Wykonane zadania proszę wysłać do  22.04.2020r. 

 

 

JĘZYK POLSKI klasa IV – 16.04.2020r.  

 

Temat : Co robi? Co się z nim dzieje? 

 

1. Przeczytać wiadomości w niebieskich ramkach str. 237-239. 

2. Ćwiczenia str. 65-68. 

 

Temat: Niezwykła ulica, niezwykły dom. 

1. Przeczytać tekst „ Uwaga: Nowi!” str. 216-219. 

2. Obok każdego z bohaterów napisz jak najwięcej wyrazów nazywających to, 

co robią i co czują uczestnicy zdarzeń. Zapisać w zeszycie to, co jest poniżej. 

 

Ulica- uśmiecha się złośliwie,… 

Dorośli- 

Dziecko- 

Dom nr 8- 

Okiennice- 



Brama- 

Szyby- 

 

W tekście bohaterowie tacy jak Ulica, okiennice, szyby, bramy, drzwi, domy 

zachowują się , czują i myślą tak, jak to robią ludzie. 

 

3. Zadanie; str.219, zad. 4. 

Wykonane zadania proszę wysłać do 20.04.2020r. 

 

 

 

JĘZYK POLSKI klasa IV – 2.04.2020r.  
 

Temat : Niezwykła historia z kanapką w roli głównej. 

1. Przeczytać tekst wiersz, str. 192 podręcznik. 

2. Wykonać pisemnie w zeszycie zadania nr: 1, str. 192, zad. 3 i 6 srt.193. 

Temat : Jak opisać siebie?  

1. Przeczytać tekst, str. 198-199. 

2. Wykonać pisemnie w zeszycie zad. 2 b) i c) oraz 3 str.200. 

Temat :  Pisownia wyrazów z „u”. 

1. Utrwalić zasady pisowni „u”- podręcznik str. 194 (niebieska ramka). 

2. Ćwiczenia, str. 43-46 . 

Wykonane zadania proszę wysłać do  06.04.2020r. 

Kontakt mailowy: agako57@interia.pl 

 

  

mailto:agako57@interia.pl


JĘZYK POLSKI klasa IV – 30.03.2020r.  

 

Temat : Co myślę o postaci zbójcy? Adam Mickiewicz „Powrót taty” 

3. Przeczytać tekst „ Powrót taty”  str. 184 podręcznik. 

4. Wykonać pisemnie w zeszycie zadania nr:  2, 4, 5 ze strony 187. 

Temat : Co nazywa rzeczownik? 

3. Zapoznać się z wiadomościami z niebieskich ramek str. 201- 203. 

4. Wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania ze strony 49- 52. 

5. Nauczyć się przypadków wraz z pytaniami. 

Wykonane zadania proszę wysłać do  02.04.2020 

Kontakt mailowy: agako57@interia.pl 

 

mailto:agako57@interia.pl

