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 Język polski-klasa IV 22- 25 czerwca 2020 r. 

22.06.2020 r. 

Temat:  Dobry jak chleb. 

Polecenia dla ucznia  

Abecadło o chlebie(wiersz klasyka) 
Władysław Bełza 

 ABC 

Chleba chcę, 

Lecz i wiedzieć mi się godzi, 

Z czego też to chleb się rodzi? 

DEF 

Naprzód siew: 

Rolnik orze ziemię czarną 

I pod skibę rzuca ziarno 

HKJ 

Ziarno w lot 

Zakiełkuje w ziemi łonie, 

I kłos buja na zagonie. 

Ł i L 

Gdy już cel 

Osiągnięty gospodarza, 

Zboże wiozą do młynarza. 

MNO 

Każde źdźbło, 

za obrotem kół, kamienia, 

W białą mąkę się zamienia. 

PQS 

To już kres! 

Z młyna piekarz mąkę bierze 

I na zacier rzuca w dzieże.RTU 



I co tchu 

W piec ogromny wkłada ciasto, 

By chleb miały wieś i miasto. 

WXZ 

I chleb wnet! 

Patrzcie, ile rąk potrzeba, 

Aby mieć kawałek chleba. 

 

Zastanów się jak wygląda pieczywo, jaki ma kształt i zapach. 

w zeszycie zapisz swoje spostrzeżenia. 

Wyszukaj  zapisz przysłowia związane z chlebem. 

 

22.06.2020 r. 

Temat: Wyjazd na harcerskie podchody. II lekcja 

Polecenia dla ucznia  

Rozwiąż dyktando po kliknięciu w link. 

https://dyktanda.online/app/dyktando/2559 

Powodzenia. 

23.06.2020 r. 

Temat: Piękne czytanie wiersza pt. Na wakacjach”-Cz. Janczarskiego. 

Na wakacjach- Czesław Janczarski 

Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek, 

jutro wakacje, lekcje skończone! 

Przeszliśmy wszyscy z klasy do klasy, 

z trzeciej do czwartej, z czwartej do piątej: 

choć na świadectwach trójki są czasem, 

więcej jest na nich czwórek i piątek. 

 

A teraz wszystkich czeka nagroda: 

https://dyktanda.online/app/dyktando/2559


wakacje, wczasy, słońce, pogoda, 

gorący piasek, szum morskiej fali, 

kuszący zapach lasu z oddali. 

A w lesie piękne ptaków piosenki 

i chmurki lotne, i czysty błękit. 

Pachnące kwiaty na łąkach w trawie, 

kąpiel w jeziorze, łódka na stawie, 

perlista rosa na listkach w borze, 

złociste pola, rzeka i morze 

Przeczytaj wiersz, zastanów się nad środkami stylistycznym w wierszu i wypisz w 

zeszycie epitety. 

24.06.2020 r. 

Temat:  Części mowy-ćwiczenia. 

 

 



 

 

Pozdrawiam cieplutko 

25.06.2020 r. 

Temat: Jak bezpiecznie i zdrowo spędzić wakacje. 

Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje: 
  

1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie zamierzasz wrócić. 

2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców. 

3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle. 

4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni. 

5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie. 

6. Nie rozmawiaj z obcymi. 

7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał. 

8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu. 

9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych. 

10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc. 

11. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach. 

12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej. 

13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 

14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na 

zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem. 

15. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie 

buty w czasie wycieczki w góry. 

16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza. 

17. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy. 

18. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku. 

19. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić. 

20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy. 

21. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące. 

22. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze. 

23. Nie rozpalaj ogniska w lesie. 

24. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go  

25. pogłaskać. 

26. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. 

Udanych wakacji!!! 

 

 



 

 


