
Kl. IV – 08.05.2020 

 

1. Język polski 

Temat: Kraina języka. Wypowiedzenie i jego rodzaje. DWIE JEDNOSTKI 

LEKCYJNE. Wskazuje grupy wyrazów, które zawierają zrozumiałą informację – 

wyjaśnia, czym jest wypowiedzenie – przekształca grupy wyrazów tak, aby utworzyły 

zrozumiałe informacje – liczy wypowiedzenia w rozmowie – omawia różnice w 

sposobie zapisu między poszczególnymi wypowiedzeniami – określa intencje 

wypowiedzeń – czyta dialog z podziałem na role – rozróżnia rodzaje wypowiedzeń ze 

względu na cel wypowiedzi: oznajmujące, pytające, rozkazujące – dzieli 

wypowiedzenia na grupy w zależności od celu wypowiedzi – określa, co wyrażają 

wypowiedzenia zakończone wykrzyknikiem – układa wypowiedzenia, których można 

użyć w podanych sytuacjach – układa z podanych wyrazów wypowiedzenia 

oznajmujące, pytające i rozkazujące – koloruje dymki zawierające poprawne 

wypowiedzenia – łączy rozsypane wyrazy w gramatycznie poprawne wypowiedzenia 

– odmienia wyrazy w celu utworzenia poprawnych wypowiedzeń – uzupełnia tabelkę 

informacjami dotyczącymi rodzajów wypowiedzeń – nazywa wypowiedzenia ze 

względu na cel wypowiedzi – pisze zaproszenie, stosując różne typy wypowiedzeń – 

formułuje na podstawie ilustracji wypowiedzenia oznajmujące – wskazuje w 

wypowiedzeniach pytających wyraz, który pomaga w sformułowaniu pytania oraz w 

udzieleniu odpowiedzi – przekształca wypowiedzenia oznajmujące w pytające – 

wydaje polecenia, używając wypowiedzeń rozkazujących – dopisuje wykrzykniki do 

wypowiedzeń wyrażających większe emocje – układa wypowiedzenia wykrzyknikowe 

wyrażające uczucia – formułuje wypowiedzi pasujące do podanych sytuacji. II, 1: 1), 

11). 

 

2. Matematyka  

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem mnożenia ułamka przez 

liczbę naturalną  

Treści nauczania: 

-  skraca i rozszerza ułamki zwykłe;  

- dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach jedno- lub 

dwucyfrowych, a także liczby mieszane;   



- oblicza wartość prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące 

kolejności wykonywania działań;  

- 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. 

 

 

3. Technika  

Temat: Pierwsza pomoc: krwotoki i skaleczenia 

 

4. Religia  

Temat: „Bóg obiecuje Mesjasza.” 

 

 

 

 


