
Kl. IV – 11.05.2020 

1. Język polski 

Temat: Podążamy śladami Lutka – bohatera poznanej legendy. – wymienia tytuły 

legend związanych z Warszawą– czyta cicho ze zrozumieniem– układa plan wydarzeń 

– wymienia bohaterów– odróżnia bohatera głównego od postaci drugoplanowych– 

wskazuje na planie trasę wędrówki bohatera oraz miejsca, które odwiedził– opowiada 

o przebiegu wydarzeń– wskazuje elementy baśniowe w poznanej legendzie – wymyśla 

pytanie, jakie zadałby bohaterowi legendy. Podstawa programowa: I, 1: 1), 2), 3), 5), 

7), 9), 11), 12), 14), 15), 17), 18), 19), 20); 2: 2), 3). 

 

2. Język polski  

Temat: Przygotowujemy program szkolnej wycieczki „Na tropach legendy”. – 

rozpoznaje, do jakich legend nawiązują miejsca, obiekty i nazwy przedstawione na 

zdjęciach– wskazuje w swojej miejscowości ulicę (budowlę, instytucję), której nazwa 

ma związek z jakąś legendą– wykonuje zdjęcie budowli lub miejsca związanego 

z legendą ze swojego regionu– współorganizuje klasowy konkurs dla znawców 

polskich legend pod hasłem: Legenda i prawda – opracowuje regulamin konkursu– 

bierze udział w opracowaniu programu klasowej wycieczki Na tropach legend 

– korzysta z dostępnych źródeł informacji. Podstawa programowa: I, 1: 3); 2: 8); III, 

1: 1), 3), 4), 6); IV, 2), 3), 4), 7), 8), 9). 

 

3. Matematyka  

Temat: Zastosowanie mnożenia ułamków zwykłych przez liczbę naturalną do 

rozwiązywania zadań tekstowych 

 

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;  

- dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla siebie 

strategie rozwiązania;  

- 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. 

 

 

4. Język angielski  

Temat: Test znajomości słownictwa oraz gramatyki – rozdział 6 (plik tekstowy do 

zwrotu – praca na ocenę) 

 

5. Muzyka  

Temat: MUZYKA W DOBREJ FORMIE. Formy muzyczne: kanon, rondo 

 

 

 

 

 


