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Temat: Co nas czeka w czwartej klasie? 

 

1.Praca z opowiadaniem Z. Staneckiej pt. ,,Skok w nieznane”.  

Przeczytajcie opowiadanie Z. Staneckiej pt. ,,Skok w nieznane” z 

podręcznika na str. 70 – 71, a następnie spróbujcie odpowiedzieć na 

pytania: 

O czym rozmawiały dzieci przed końcem roku szkolnego? Za kim będą 

tęsknić w klasie czwartej? Czego bały się dzieci? 

Zastanówcie się co moglibyście powiedzieć bohaterom opowiadania, aby 

ich pocieszyć?  

 

Co Was czeka w czwartej klasie? ( pomoże Wam w tym moje 

podsumowanie). 

Klasy  I – III Klasa IV 

Jeden nauczyciel przez 3 lata. Nowy wychowawca. 

Zajęcia w tym samym 
pomieszczeniu. 

Lekcje w różnych salach. 

Przedmioty zintegrowane. Podział na przedmioty. 

Większość zajęć prowadzonych 
przez jednego nauczyciela. 

Każdy przedmiot z innym 
nauczycielem. 

Ocena opisowa, ze wskazaniem 
na mocne strony dziecka. 

Oceny z poszczególnych 
przedmiotów. 

Mniej godzin zajęć lekcyjnych, 
więcej wolnego czasu. 

Więcej lekcji, mniej czasu 
wolnego. 

 

Otwórzcie teraz karty pracy na str. 80 ćw. 1 i pokolorujcie pola z wyrazami 

należącymi do tej samej rodziny co wyraz ,,uczeń”. Napiszcie, co kojarzy 

Wam się z czwartą klasą.  

Następnie obok każdej ramki w ćw. 2 napiszcie kogo lub czego obawiają 

się w czwartej klasie dzieci, o których jest  mowa w opowiadaniu ,,Skok w 

nieznane”. 

Dalej poczujcie  się przez chwile jak uczeń klasy czwartej, który dostaje 

stopnie. W pustych kratkach postawcie sobie oceny za swoją 



dotychczasowa pracę w szkole (ćw. 3). Dokończcie zdania w ćw. 4 na str. 

81 i zapiszcie je w zeszycie. 

Na zakończenie przeczytajcie list w ćw. 5 i podkreślcie jego części 

kolorami zgodnie z podanym kodem.  Napiszcie na kartce list do mnie, 

postarajcie  się, żeby znalazły się w nim odpowiedzi na pytania:  

Co Ci się podobało w szkole?, Które zajęcia były najciekawsze?, Czego 

nie lubiłaś/nie lubiłeś?, Co będziesz najmilej wspominać? 

List przynieście do szkoły na zakończenie roku szkolnego. 

 

 

Temat z edukacji matematycznej: Utrwalenie wiadomości – zadania 

różne.  

Kochani otwórzcie karty pracy na str. 82 i rozwiążcie zadania 

matematyczne od 1 do 4. Powodzenia.  

W razie pytań i wątpliwości proszę pisać do mnie na adres maile: 

edzia25pp@o2.pl lub na Messenger na konto prywatne.  

Pozdrawiam i życzę miłego dnia. 


