
Zalecenia dla uczniów klasy IVb 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

22.06.2020 

MATEMATYKA 

Temat: W krainie łamigłówek matematycznych. 

Rozwiąż łamigłówki matematyczne z podręcznika ze str. 50, 88, 110, 150, 180, 206, 220 i 238 

oraz ze stron: 

https://gwo.pl/strony/2432/seo_link:materialy-strefa-ucznia-4sp 

https://gwo.pl/strony/2438/seo_link:materialy-strefa-ucznia-5sp 

https://gwo.pl/strony/2444/seo_link:materialy-strefa-ucznia-6sp 

Miłej zabawy z matematyką :) 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Temat: Utrwalenie wiadomości z klasy IV. 

Sprawdźcie swoje wiadomości pod poniższymi linkami  

https://learningapps.org/11001629      wolny czas 

https://learningapps.org/1732854        czas Present Simple 

 

JĘZYK POLSKI 

 

WYKAZ LEKTUR DO KLASY V 

 

Lektury obowiązkowe: 

1.C.S.Lewis-Opowieści z Narnii .Lew, czarownica i stara szafa. 

2.F. Molnar-Chłopcy z Placu Broni. 

3.Mity greckie 

*Syzyf 

*Prometeusz 

*Demeter i Kora 

*Dedal i Ikar 

*Tezeusz i Ariadna 

https://gwo.pl/strony/2432/seo_link:materialy-strefa-ucznia-4sp
https://gwo.pl/strony/2438/seo_link:materialy-strefa-ucznia-5sp
https://gwo.pl/strony/2444/seo_link:materialy-strefa-ucznia-6sp
https://learningapps.org/11001629
https://learningapps.org/1732854


*Orfeusz i Eurydyka 

*Herakles 

*Edyp 

4.B. Prus-Katarynka 

5.S.Szmaglewska-Czarne Stopy 

Lektury uzupełniające: 

1.M.Twain-Przygody Tomka Sawyera 

2.A.Maleszka-Magiczne drzewo. 

Proszę przepisać lektury do zeszytu i zacząć czytać w czasie wakacji. Miłych wrażeń! 

 

WDŻ 

Temat: Rodzina- nowy członek w rodzinie 
 

Definicja rodziny 

Rodzina jest najmniejszą, najstarsza i najpowszechniejszą formą życia społecznego. Rodzinę 

tworzą mężczyzna i kobieta, połączeni węzłami małżeńskimi, ich dzieci oraz krewni z obu 

stron. 

Struktura rodziny 

Struktura rodziny składa się z dwóch części: 

linia wstępna - rodzice, dziadkowie, pradziadkowie 

linia zstępna - rodzice, dzieci, wnuki, prawnuki. 

Rodzina jest podstawowa komórką społeczną, która w znaczeniu historycznym podlega 

zmianom. Podczas badań przeprowadzonych wśród Polaków na temat wartości, rodzina 

znalazła się na drugim miejscu, po zdrowiu. 

Funkcje rodziny: 

- miłości - rolą rodziny jest zaspokajanie podstawowych potrzeb ludzkich, czyli potrzeby 

miłości, bezpieczeństwa oraz przynależności 

- wychowawcza - to świadoma działalność rodziców lub innych członków rodziny 

ukierunkowana na dobro dziecka 

- socjalizacyjna - rolą rodziny jest kształtowanie w jej członkach odpowiednich zachowań, 

norm oraz wartości, które są uznawane w społeczeństwie 

- ekonomiczna - rodzina powinna zaspokajać potrzeby materialne swoich członków, takie jak 

jedzenie, mieszkanie czy ubranie, przy czym wszyscy jej członkowie mają swój wkład w 

domowy budżet - rodzice pracują a dzieci ucząc się inwestują w swoją przyszłość 

- opiekuńcza - rodzina ma chronić swoich członków przed negatywnymi zachowaniami, 

takimi jak alkoholizm czy narkomania; odpowiednie wzorce wyniesione z domu rodzinnego 

zapobiegają popełnianiu przez dzieci błędów życiowych a zarazem dają punkt odniesienia dla 

dobra i zła 



- kulturotwórcza - zadaniem rodziny jest wprowadzenie swoich członków w świat sztuki oraz 

umożliwienie im rozwijania własnych zainteresowań czy talentów; rodzina stanowi również 

szkołę obyczajów, postaw, języka oraz wzorów zachowań 

- religijna - rodzina powinna wspierać moralno - religijny rozwój swoich członków; funkcja ta 

realizuje również przekaz kultury religijnej, wierzeń oraz wartości 

- wspomaganie rozwoju osobowości - osobowość to kształtowane przez całe życie 

indywidualne właściwości psychiczne oraz duchowe; osobowość kształtowana jest przez 

wiedzę o sobie oraz o świecie oraz przez wszystkich spotykanych ludzi 

Przede wszystkim zaś: 

- prokreacyjna - rodzina stanowi wspólnotę osób spełniającą najbardziej korzystne warunki 

dla przyjścia na świat nowego człowieka oraz przygotowania go do samodzielnego życia 

https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0&list=RDOpRTsApxNX0&start_radio=1   

 

https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0&list=RDOpRTsApxNX0&start_radio=1

