
Materiały do zdalnego nauczania języka polskiego: 

30.03.2020 – 10.04.2020 

 

klasa 4 

 

Temat: Teatralne czary-wiersz „Po co jest teatr.”                                  

-przeczytaj wiersz str. 187 - podręcznik 

-ćw. 2 ze str.186 pisemnie do zeszytu 

 

Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami i wpisz do zeszytu. 

aktorom *  spóźniaj * papierkami * jedz * przedstawienia 

 

TEATRALNE   RADY 

 

Ubierz się odświętnie.  

 Nie szeleść ……………………………od cukierków. 

Nie rozpychaj się łokciami  czasie wychodzenia z teatru .  

Nie ……………….. się na sztukę .  

 Zajmij właściwe miejsce . 

 Nie……………. w czasie spektaklu .  

  Podziękuj ……………….za ich występ brawami .  

   W czasie ……………………….nie wychodź do ubikacji .  

 Nie wstawaj z miejsca w czasie spektaklu. 
 



Temat: Ludzie teatru. 

- zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika str. 188- 189 

Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania. 

1. Kto bierze udział w przygotowaniu przedstawienia? 

2. Co to są rekwizyty? 

 

Temat:  Ortografia dla każdego – kiedy piszemy ch. 

 

- zapoznaj się z  NOWA WIADOMOŚĆ  - PODRECZNIK STR. 239    

- ćw. 1 str. 239  do zeszytu – podręcznik 

-zeszyt ćwiczeń str.72 ćw. 2 

 

Temat:  Historia, bohater – wyrazy z h.                                                  

 

- zapoznaj się z  NOWA WIADOMOŚĆ  - PODRECZNIK STR. 240   

- ćw.6 str.240 do zeszytu 

-zeszyt ćwiczeń str.73 ćw.3 

 

Temat: Ch czy  h – ćwiczenia ortograficzne.    

        

         Wpisz do zeszytu.                       

Uzupełnij  wyrazy według wzoru i wpisz do zeszytu ćwiczenia. 

Duch-    duszek 

Paluch - ……………………… 

Ucho - …………………………… 

Maluch - ………………………… 



Śpioch - ………………………….. 

Orzech - …………………………. 

Pietrucha - ………………………. 

Fartuch - ……………………….. 

Uśmiech - ……………………….. 

Mucha - ………………………… 

Paluch - ……………………. 

Brzuch - …………………………….. 

 

Uzupełnij  ch wymienia się na ………w wyrazach pokrewnych. 

 

2.   W puste miejsca wpisz ch lub h. 

t....órz ,   bo......ater,    mu......a,      s......ody,    mar.....ewka,    ......uśtawka, 

 

 

Temat: Zmiany w przyrodzie na podst. wiersza " Przedwiośnie"        

 

- przeczytaj wiersz 'Przedwiośnie" -  

Przedwiośnie 

 

Sczerniały dachy i pola. 

Na drodze – błoto do kolan. 

Gołębie gruchają dziś głośniej: 

Przedwiośnie! 

I wróble ćwierkają inaczej. 

I wrona inaczej dziś kracze. 

I bałwan się skurczył od rana, 



że… prawie już nie ma bałwana! 

Nos tylko mu sterczy żałośnie… 

Przedwiośnie! 

Przebiega kot przez podwórze. 

Ostrożnie omija kałuże: 

-Brrr! Wszędzie woda i woda. 

To nie dla kota pogoda! 

Jest mokro. Jest szaro. Nieznośnie. 

Przedwiośnie… 

Wiadomo, przedwiośnie! 

A wiosna, gdzież się podziewa? 

Za jakie skryła je drzewa? 

W leszczynach się chowa czy klonach, 

słoneczna, promienna, zielona? 

Na razie są tylko bazie. 

I kotki na wierzbie – na razie… 

A potem już może za tydzień, 
na stałe się wiosna rozgości. 

Widzicie? Już idzie! Już idzie, 

bo pąki pękają z radości. 

 

Ćw. Na podstawie treści wiersza wpisz do zeszytu - jakie zmiany zachodzą w 

przyrodzie wiosną 

Zacznij tak: 

Zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną :  

- bałwan się skurczył 

- ... 

Ułóż zdania z wyrazami i wpisz do zeszytu--   przedwiośnie, leszczyna, 

wróble. 

 

Temat: Święta Wielkanocne - tradycje i zwyczaje. 

 

- przeczytaj  wiersz  i wykonaj ćw. 1 i 2 w zeszycie 

 

 



,,Pisanki” D. Gellner  

   

Patrzcie,  
ile na stole leży pisanek!  
Każda ma oczy  
malowane,  
naklejane.  
Każda ma uśmiech  
kolorowy  
i leży na stole grzecznie,  
by się nie potłuc  
przypadkiem  
w dzień świąteczny.  
Ale pamiętajcie!  
Pisanki  
nie są do jedzenia!  
Z pisanek się wyklują  
Świąteczne życzenia.  
 

Ćwiczenie 1 

Zmień przy pomocy skreśleń ten prima - aprilisowy tekst na zgodny z prawdą i 
wpisz do zeszytu. 

 

Z Wielkanocą związane są zwyczaje: sianko pod obrusem, święcenie palm, 
ubieranie choinki, oczekiwanie na gwiazdkę, malowanie jajek, zapalanie 
zniczy, pieczenie babek i mazurków, święcenie pokarmu, dzielenie się 
opłatkiem, oblewanie innych wodą. 
 

Ćwiczenie 2 

Uzupełnij odpowiednio dobranymi czasownikami. 

 

 W okresie Świąt Wielkiej Nocy .............................. ...............baby i mazurki, 
........................................ pokarm. Podczas wielkanocnego śniadania ........................................ 
święconym jajkiem i składamy sobie życzenia.  
W śmigus-dyngus ........................................ się wodą. 
 



 


