
JĘZYK  POLSKI   KLASA  IV 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie 30.11 – 22.12.2020r.  

 

Temat 1.: Jestem Polakiem, znam swój hymn narodowy. 

Cele lekcji: 

- poznanie okoliczności powstania hymnu narodowego, 

- zapoznanie z pojęciem „hymn”, 

- zapisanie zasad, o jakich należy pamiętać podczas śpiewania hymnu. 

Materiały – podręcznik, s.98-101. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

Zadanie pisemne: Zredagowanie zasad. 

 

Temat 2-3. : Z jakim świętem narodowym ma związek opowiadanie „Pamięć”? 

Cele lekcji: 

- zapoznanie z informacjami na temat II wojny światowej, 

- określanie elementów świata przedstawionego, 

- wyjaśnienie sensu przytoczonych słów. 

Materiały – podręcznik, s.102-104, karta pracy. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

 

Temat 4-5.: Czy uważnie przeczytaliśmy lekturę? Piszemy sprawdzian z lektury „Mikołajek”. 

Cele lekcji: 

- sprawdzenie stopnia zrozumienia przeczytanej lektury. 

 

Temat 6.: Rozmawiamy o świecie przedstawionym w lekturze „Mikołajek”. 

Cele lekcji: 

- określanie elementów świata przedstawionego, 

- zapoznanie z informacjami dotyczącymi autorów lektury. 

Materiały – tekst lektury „Mikołajek”. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

 

Temat 7.: Bohaterowie lektury „Mikołajek”. 

Cele lekcji: 

- określenie cech poznanego utworu, 

- określanie narracji, 

- charakteryzowanie bohaterów z użyciem przymiotników opisujących i oceniających. 

Materiały – lektura „Mikołajek”. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

 

 



Temat 8.: Które z opowiadań o przygodach Mikołajka było najzabawniejsze? 

Cele lekcji: 

- określenie cech poznanego utworu, 

- ustne opowiadanie o przebiegu wybranych przygód bohaterów. 

- tworzenie notatki na temat pochodzenia godła Polski i pierwszej stolicy. 

Materiały – lektura „Mikołajek”. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

Zadanie pisemne: Zredagowanie planu wydarzeń wybranego opowiadania. 

 

Temat 9.: Co jest tematem wiersza Jerzego Ficowskiego „O ptakach i ojczyźnie”? 

Cele lekcji: 

- wyjaśnienie znaczenia słowa „ojczyzna”, 

- analiza tekstu poetyckiego, 

- porządkowanie zasad dotyczących stosunku do ojczyzny. 

Materiały – podręcznik, s.105. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

 

Temat 10-11.: Kraina języka – co powinniśmy wiedzieć o czasowniku? 

Cele lekcji: 

- doskonalenie umiejętności odróżniania czasowników od innych części mowy, 

- rozpoznawanie czasowników jako odmiennych części mowy. 

Materiały – podręcznik, s.107-108, zeszyt ćwiczeń. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

 

Temat 12-14.: Obraz zachodu słońca nie pędzlem, lecz słowem malowany. 

 

Cele lekcji: 

- określenie tematyki nastroju i charakteru wiersz, 

- wypisanie poetyckich określeń z tekstu. 

Materiały – podręcznik, s.111, zeszyt ćwiczeń. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.   

 

Temat 15.: Podsumowanie rozdziału III „Polskie znaki”. 

 

Cele lekcji: 

- powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału III. 

Pisemnie do zeszytu – ćwiczenia powtórkowe.   

 

Temat 16-17.: Piszemy sprawdzian po rozdziale III. 

 

Cele lekcji: 

- podsumowanie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z rozdziału III. 



 

 

 

 

 

 


