
Zalecenia dla uczniów klasy IVa 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

1.06.2020 

JĘZYK ANGIELSKI 

Temat: Pytania w czasie Present Simple. 

Strona 106 

Notatka: 

Zobacz na tabelkę na stronie 106.  

Aby zrobić pytanie należy postawić przed osobę słowo DO albo DOES. Does stawiamy w 

osobie trzeciej (he, she it), po osobie zwykły czasownik np. Do you like pizza? (czy lubisz 

pizze?) 

Does she drink lemonade at the weekend? (czy ona pije lemoniadę w weekend?) 

Zobacz tabelkę z krótkimi odpowiedziami.  

Krótkie odpowiedzi: Do you like pizza?- Yes, I do (tak, lubię)/ No I don’t. (nie, nie lubię) 

Does Ania eat pizza? – Yes, she does(tak, ona je)/ No, she doesn’t. (nie, nie je) 

Obejrzyj filmik pomocniczy:  https://www.youtube.com/watch?v=phI4YgwH2C0 

Zadanie 2- dla chętnych 

Zadanie 3 

Zadanie 4 

Homework- zadanie 4 i 5 strona 45 w ćwiczeniach. Proszę odesłać do dnia 03.06.2020 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: Marzenia o Złotym Talonie. 

 

Dzisiaj, z okazji Dnia Dziecka,  

życzę Wam radości, spełnienia najskrytszych marzeń i tego,  

byście jak najdłużej pozostali ufnymi, wrażliwymi i szczęśliwymi dziećmi. 

Wszystkiego najlepszego  

 

https://www.youtube.com/watch?v=phI4YgwH2C0


Na dzisiejszej lekcji poznacie fragment książki Roalda Dahla „Charlie i fabryka czekolady”. 

Myślę, że temat czekolady osłodzi Wasze święto. Zainteresowanych odsyłam do filmu pod 

tym samym tytułem https://www.cda.pl/video/49842380a 

1. Zapiszcie temat w zeszycie. 

2. Przeczytajcie tekst w podręczniku – str. 290-293. 

3. Odpowiedzcie w zeszycie na następujące pytania: 

 Kto umieścił komunikat w gazecie? 

 Do czego upoważniał Złoty Talon? 

 Jaki prezent miało otrzymać dziecko na zakończenie wizyty w fabryce czekolady? 

 Jak duża była rodzina Charliego? 

 Jakie były warunki mieszkaniowe zimą? 

 Co pomyślał chłopiec, kiedy znalazł pięćdziesiąt pensów? 

4. Wyobraźcie sobie, że jesteście Charliem. Napiszcie w zeszycie list, w którym opowiecie 

przyjacielowi, jak zmieniło się życie po odnalezieniu Złotego Talonu. Weźcie pod uwagę 

informacje, jak żyło się Charliemu przed wygraną (minimum 10 zdań). 

 

Nie musicie odrabiać zadania w dniu Waszego święta. Do 8 czerwca przyślijcie list. 

 

MATEMATYKA 

 

Temat: Siatki prostopadłościanów. (str. 229- 232 podręcznik) 

Proszę zapoznać się z wideolekcją: 

https://pistacja.tv/film/mat00246-siatka-prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510 

Zadania w „Matlandii” udostępnię zostaną w późniejszym terminie. 

 

https://www.cda.pl/video/49842380a
https://pistacja.tv/film/mat00246-siatka-prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510

