
JĘZYK  POLSKI   KLASA  IV 

 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie 15.03 – 29.03.2021r.  

 

Temat 1-2.: Podsumowanie wiadomości o częściach mowy. 

Cele lekcji: 

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania części mowy, 

- określanie form fleksyjnych poszczególnych części mowy. 

Materiały – podręcznik, s. 194-195, karty pracy. 

 

Temat 3-4. : Do jakich faktów historycznych i wydarzeń legendarnych nawiązuje legenda 

„Stopka królowej Jadwigi”? 

Cele lekcji: 

- zapoznanie z informacjami dotyczącymi Jadwigi, 

- określenie miejsca i czasu wydarzeń, 

- podanie informacji na temat bohaterów, 

- opowiadanie o przebiegu wydarzeń, 

- nazwanie cech charakteru Jadwigi, 

- uzasadnienie, że tekst jest legendą. 

Materiały – podręcznik, s. 196-198, karty pracy. 

Zadanie domowe: Notatka o królowej Jadwidze. 

 

 

Temat 5.: Czego dowiadujemy się z treści utworu „Głowy wawelskie „ o czasach króla 

Zygmunta Augusta  

Cele lekcji: 

- przekazanie informacji na temat rzeźb głów w Sali Poselskiej na Wawelu, 

- określenie czasu i miejsca wydarzeń, 

- podanie informacji na temat bohaterów, 

- utrwalenie pojęcia legenda. 

Materiały – podręcznik, str. 199-201, karta pracy. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

Zadanie domowe: Przeczytać balladę „Pani Twardowska”. 

 

 

Temat 6-7.: O jakich wydarzeniach opowiada legenda o Panu Twardowskim? 

Cele lekcji: 

- określenie czasu i miejsca wydarzeń, 

- podanie informacji na temat bohaterów, 

- uzupełnienie planu wydarzeń, 

- wskazanie cech legendy. 



Materiały – podręcznik, s.202-211, karta pracy. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

Zadanie domowe: Zredagowanie opisu postaci. 

 

 

Temat 8-9.: Projektujemy herb naszej miejscowości. 

Cele lekcji: 

- rozpoznawanie herbów miast, 

- opis wyglądu wybranych herbów, 

- zapoznanie z informacjami na temat fantastycznych istot znajdujących się na herbach, 

- projekt herbu miejscowości. 

Materiały – podręcznik, s. 212-213. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

 

 

Temat 10-11.: Wypowiedzenie. Rodzaje wypowiedzenia. 

Cele lekcji: 

- rozpoznawanie rodzajów wypowiedzeń, 

- układanie różnych typów wypowiedzeń; oznajmujących, pytających, rozkazujących. 

Materiały – podręcznik, s. 214-215, zeszyt ćwiczeń. 

Pisemnie do zeszytu – notatka lekcyjna.  

Zadanie pisemne: Karta pracy. 

 

 

 


