
język polski kl. IV 1-5 lutego 2021 

 

Temat 1: „Kotlety Pawła”, czyli co nazywa rzeczownik? 

Temat 2: Przypadki, rodzaje, liczby- dwiczymy rzeczownik 

 

WAŻNE WIADOMOŚCI !!! 

 

1. Ułóż zdanie składające się z siedmiu wyrazów tak, by każdy z nich rozpoczynał się od litery, 

którą zaczynają się nazwy kolejnych przypadków. Jeśli zapamiętasz to zdanie, łatwij ci będzie 

zapamiętad kolejnośd przypadków. 

 

 



 

 

3. Przerysuj do zeszytu poniższa tabelkę i uzupełnij ją na podstawie rysunku z 

poprzedniego dwiczenia. 

 

 Do każdej rubryki dopisz własne przykłady rzeczowników. 

 

Osoby Zwierzęta Rośliny Przedmioty Zjawiska 

     

     

     

     

 

 



 

5.Spośród trzech rzeczowników wybierz ten, którego rodzaj podano w nawiasie. Określ 

rodzaj  pozostałych rzeczowników. 

 pieprz, noże, sól (rodzaj żeoski) 

 czas, wskazówki, cyfry (rodzaj męski) 

 pietruszka, naczynia, marchew (rodzaj nijaki) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat 3: W królestwie kuchni- jak napisad przepis? 

Temat 4: Tworzymy własne przepisy i książkę kucharską. 

 

1. Zastanów się, w jaki sposób należy się zachowywad w kuchni podczas przyrządzania 

potraw, aby to zajęcie było przyjemne. 

 

2. Zapisz w kilku punktach regulamin bezpiecznego przygotowywania posiłków. 

 

 



 

 

 

Kliknij w poniższy link i przeczytaj inne przykładowe przepisy na potrawy dla dzieci. 

https://kuchnialidla.pl/kolorowa-zapiekanka 

 

3. Przeczytaj uważnie przepisy, a następnie wykonaj polecenia. 

 Powiedz, czego dotyczą informacje podane w przepisach kulinarnych. 

 Wyjaśnij, czemu służą umieszczone w przepisach rysunki. 

 

4. Kliknij w poniższy link i zobacz film o przygotowaniu pizzy przez dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=g0dFveyO1CM 

 

 

 

 

https://kuchnialidla.pl/kolorowa-zapiekanka
https://www.youtube.com/watch?v=g0dFveyO1CM


Temat 5: Kompozycje na stole- podziwiamy martwą naturę. 

 

1. Przyjrzyj się uważnie poniższemu obrazowi  i podaj jak najwięcej określeo podanych 

wyrazów: 

 

owoce – kwiaty – filiżanka- koszyk- książka – wazon - taca 

 

2. Co - według ciebie- mogło się  zdarzyd przed kilkoma minutami w rzeczywistości 

przedstawionej na obrazie ? Puśd wodze fantazji i podaj swoje propozycje. 

 

WAŻNE WIADOMOŚCI !!! 



 

4.Dokoocz poniższe zdania opisujące  obraz. 

Na obrazie widzimy wazon z kwiatami …..(opisz wazon i kwiaty). 

Obok wazonu, w wiklinowym koszyku leżą owoce (opisz te owoce). 

Na małej brązowej tacy………….. (opisz, co znajduje się na tacy). 

Koło tacy leży gruba książka z niebieską okładką. (opisz jaka jest ta książka) 

Wszystko znajduje się na ciemnobrązowym  drewnianym stoliku, który stoi przy 

szaroniebieskiej ścianie. 

 

 

Materiały zostały opracowane  w oparciu o  podręczniki do nauki języka polskiego  w szkole 
podstawowej  pt.  „Między nami. Język polski 4 ” Gdaoskiego Wydawnictwa Oświatowego oraz 
zasoby internetu  (  linki w poszczególnych scenariuszach lekcji).  

 


