
PRZYRODA kl 4 (2 godziny/tydzień) 

Temat: Wody słodkie i wody słone.  

1. Połącz nazwy wód z odpowiednimi opisami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasło: …………………………………………………………………………………………... 

3. Oceń, czy zdania zawierają prawdziwe informacje. Wpisz w okienka P (prawda) lub F 

(fałsz). 

Woda pokrywa większą część powierzchni Ziemi niż lądy.  

Wraz z wodą z rzek do mórz i oceanów trafia sól.  

Większą część wody występującej na Ziemi stanowi woda słodka.  

 

 

Temat: Krajobraz wczoraj i dziś. 

Zapisz nazwę miejscowości, w której mieszkasz. Spróbuj wyjaśnić pochodzenie tej nazwy. 

Następnie opisz najciekawsze według ciebie miejsca, które warto odwiedzić w twojej 

miejscowości. 

 

Moja miejscowość nazywa się 

………………………………………………………………………… 

 

 

Nazwa ta pochodzi 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Wody słodkie 

Wody słone 

Występują w morzach i oceanach. 

Zawierają dużą ilość rozpuszczonej soli. 

Zawierają niewielką ilość rozpuszczonej soli. 

Należą do nich wody powierzchniowe, na przykład jeziora, rzeki 

i bagna. 

Większość z nich występuje w stanie stałym w postaci lodowców. 



………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Najciekawsze miejsca w mojej miejscowości to  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

MATEMATYKA KL4 (4 godziny/tydzień) 

Temat: Skracanie i rozszerzanie ułamków (2 godziny) 

Zapoznaj się z filmem: https://www.youtube.com/watch?v=RvGnir0s1c4 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZkXz0Rw7jI 

Przykłady możesz znaleźć tu: https://www.matemaks.pl/skracanie-ulamkow-zwyklych.htm 

https://matematycznynerd.blogspot.com/2015/07/uamki-rozszerzanie-i-skracanie.html 

Pamiętaj, że chcąc rozszerzyć ułamek zwykły musimy pomnożyć przez jakąś liczbę zarówno licznik, jak 

i mianownik! 

Pamiętaj, że chcąc skrócić ułamek zwykły musimy podzielić przez jakąś liczbę zarówno licznik, jak i 

mianownik! 

Temat: Ćwiczenia w skracaniu i rozszerzaniu ułamków. 

Zad1 

 Rozszerz ułamek 2/5 w taki sposób, by w mianowniku znalazła się liczba 20. 

Zad2 

Skróć ułamek 18/24 do postaci ułamka nieskracalnego 

Zad.3  

Skróć ułamki: 4/10, 3/15, 50/100 ,5/25, 7/14 

Zad.4 

Rozszerz ułamek 1/7 w taki sposób, by w mianowniku znalazła się liczba 21. 

Rozszerz ułamek 3/4 w taki sposób, by w mianowniku znalazła się liczba 16 

Na stronie: https://szaloneliczby.pl/klasa-4/ 

Znajdziesz wiele ciekawych zadań.   

Zachęcam cie do odwiedzania strony Centrum Nauki Kopernik tam znajdziesz ciekawe doświadczenia 

i wirtualne spacery po muzeum http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/ 

https://www.youtube.com/watch?v=RvGnir0s1c4
https://www.youtube.com/watch?v=8ZkXz0Rw7jI
https://www.matemaks.pl/skracanie-ulamkow-zwyklych.htm
https://matematycznynerd.blogspot.com/2015/07/uamki-rozszerzanie-i-skracanie.html
https://szaloneliczby.pl/klasa-4/


 

 

 


