
11.05.2020 r. - poniedziałek  

Temat: Co jest w życiu ważne?  

Podręcznik s. 249. 

Dzień dobry! W ten majowy poniedziałek będziemy mówić o przyjaźni. Czym jest dla nas 

przyjaźń? Jest to jakaś więź, serdeczność i życzliwość, które komuś okazujemy. Mam 

nadzieję, że przez całe swoje życie poznacie wielu prawdziwych przyjaciół. Pamiętajcie o 

tym, że przyjacielem nie jest każdy. Przyjaciel to ktoś wyjątkowy, komu ufamy a w 

obecności takiej osoby czujemy się bezpiecznie i swobodnie. Już dzisiaj życzę Wam 

prawdziwych przyjaciół, na których można zawsze liczyć oraz przyjaźni na całe życie.  

Zadanie 1 - Proszę zobaczyć poniższy obraz. Zatytułowany jest “Czworo przyjaciół”, 

autorem jest Cordula Ditz.  

Zadanie 2 - Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania związane z obrazem. 

1. Kto znajduje się na obrazie? Co robią te stworzenia? 

2. Jak zwierzęta zachowują się z w stosunku do dziewczynki? Co może świadczyć o 

takim zachowaniu? (Podpowiedź: boją się? A może są spokojne? Po czym możemy to 

poznać? Widać, że są wystraszone, może mają do niej zaufanie i czują się dobrze w 

jej obecności?). 



3. Jak związek ma tytuł obrazu “Czworo przyjaciół” z tym, co przedstawia dzieło? 

(Podpowiedź: Kim są ci tytułowi przyjaciele?).  

Zadanie 3 - Proszę odpowiedzieć na pytania.  

Czy masz jakieś zwierzątko, które jest Twoim przyjacielem? Co lubicie razem robić?  

Jeżeli nie masz, to chciałbyś/chciałabyś mieć takiego zwierzęcego przyjaciela? Co wtedy byś 

chciał/chciała z nim robić? 

12.05.2020 r. - wtorek 

Temat: Zabawa na łące.  

Podręcznik s. 253. 

Witam! Mamy coraz piękniejszą pogodę za oknem. Myślę, że każdą wolną chwilę spędzacie 

na podwórkach świetnie się bawiąc wśród przyrody. Sama bardzo lubię przesiadywać na 

łonie natury, podziwiając jej piękno       Dzisiaj troszkę będzie właśnie o naturze, o zabawach 

na świeżym powietrzu i o tym, że trzeba szanować nasza przyrodę.  

Zadanie 1 - Proszę przeczytać wiersz.  

 

Zadanie 2 - Proszę odpowiedzieć na pytania. 

1. Co robią dzieci na łące? W jakim są nastroju? 

2. “Motyl nie umknie – ale to boli/że on u ciebie zginie w niewoli” - co oznaczają te słowa? 

(Podpowiedź: Złapany przez nas motyl nie ucieknie, ale przykre jest to, że będzie żył z 

niewoli w akwarium czy klatce. Dlaczego?) 



Zadanie 3 - Proszę przepisać notatkę.  

Osoba mówiąca w wierszu zachęca do zabaw na łonie natury. Przestrzega jednak, abyśmy 

dbali o naturalne środowisko - nie łapali zwierząt, nie niszczyli natury.  

Zadanie 4 - Proszę namalować pięknego motyla.        

 

13.05.2020 r. - środa  

Temat: O grzeczności na co dzień.  

Podręcznik s. 250-252.  

Moi drodzy, dzisiaj lekcja bardzo przydatna w życiu. Mam nadzieję, że zapamiętacie ją już 

na zawsze. Oczywiście, stosujecie się do tych zasad, które przeczytacie zaraz. Warto jednak 

poszerzyć swoją wiedzę, udoskonalić się i poznać nowe informacje.  

Zadanie 1 - Proszę przeczytać tekst.  

 



 

Zadanie 2 - Proszę odpowiedzieć na pytania.  

1. Jak myślisz, dlaczego jest ważne stosowanie zwrotów grzecznościowych?  
2. W jakich sytuacjach używamy słów: 

* proszę, 

* dziękuję, 

* przepraszam, 

* dzień dobry, 

* do widzenia? 

14.05.2020 r. - czwartek 

Temat: Moje zasady grzeczności.  

Kochani! Dzisiaj chciałabym, żeby każdy z Was zastanowił się nad tym, jakie zasady 

grzeczności stosujecie w swoim życiu. Będzie to potrzebne do wykonania zadania 

poniższego. Może się Wam też przydać wczorajszy tekst. Zapraszam do zadania poniżej.  

Zadanie 1 - Proszę stworzyć plakat pt. “Zasady grzeczności”. Proszę umieścić w nim min. 

6 zasad, które według Was powinien każdy przestrzegać. Przykładowa zasada: Mów 

“dzień dobry”, kiedy spotykasz osobę starszą. Możecie swój plakat ozdobić, coś 

namalować. Nie musi to być na dużej kartce, wystarczy na zwykłym bloku A4       

ważne, żeby zmieścić zasady. Życzę powodzenia! 



15.05.2020 r. - piątek  

Temat: Z wyrazami wdzięczności.  

Podręcznik s. 254-255. 

Dzisiaj przed Wami drodzy czwartoklasiści krótka, ale ważna forma pisemna.  Nie 

przerażajcie się, jest to bardzo przyjemna forma pisemna. Mowa o podziękowaniu. Kiedy 

piszemy podziękowanie? Oczywiście wtedy, kiedy chcemy komuś podziękować za coś 

      Dzisiaj będziecie dziękować komuś za coś.  

Zawsze zaczynamy (jak w liście) od umieszczenia daty i miejsca w prawym górnym 

rogu. Później na samym środku piszemy komu dziękujemy, czyli adresata. Dalej 

zaczynamy od małego wcięcia w tekście, czyli akapitu i piszemy już za co dziękujemy, 

oczywiście używając ładnych zwrotów. Później na samym końcu po prawej stronie 

piszemy zwrot grzecznościowy i nasz podpis, czyli kto dziękuje. Poniżej wrzucam Wam 

przykład z podręcznika, który zawiera te elementy oraz słownictwo, które może się 

przydać.  

 



 

Zadanie 1 – Proszę przepisać notatkę do zeszytu.  

Celem podziękowania jest wyrażenie wdzięczności. Możemy dziękować za uzyskaną 

pomoc, otrzymane życzenia, prezenty itd. Dziękując koledze używamy mniej oficjalnego 

tonu i słownictwa, dziękując osobom starszym, organizacjom stosujemy oficjalny ton.   

W podziękowaniu musimy zawrzeć:  

1. Miejsce i datę.  
2. Adresata. 

3. Grzeczne słownictwo i powód składanych podziękowań.  
4. Grzecznościowy zwrot i podpis.  

Zadanie 2 - Proszę przesypiać poniższe podziękowania do zeszytu. 

Tarnów, 10.05.2020 r.  

Czwartoklasiści Szkoły Podstawowej w Zdziarcu  

Składam Wam serdeczne podziękowania za sumienną i systematyczną naukę on-line 

w domu. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i pracy ciągle poszerzacie swoją wiedzę, 

dbacie o swój rozwój i kompetencje. Każda zrobiona przez Was lekcja to mała cegiełka, 

która w przyszłości stworzy ogromny i wysoki mur Waszej wiedzy.  

Pozdrawiam serdecznie 

Nauczycielka j. polskiego 

Wioletta Wydro  

Zadanie 3 – Proszę napisać podziękowania do poniższych poleceń.  

1. Dla kolegi, który wytłumaczył Ci trudne zadanie z matematyki. 

2. Dla osoby, która odnalazła Twojego zaginionego pupila. 
3. Dla dyrektora teatru, który zaprosił Twoją klasę na ciekawe przedstawienie.  

 



Uwaga! Oczywiście te powyższe podziękowania są kierowane do Was. Bardzo Wam 

dziękuję za pracę, jednak są też osoby, które mają zaległości. Bardzo proszę je nadrobić i 

przesłać lekcje, ponieważ chciałabym wystawić Wam oceny. Pozdrawiam!  

 

 

 

 


