
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Poniedziałek   04.05.2020r. 

 

Lp. 

 

Data  

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji 

na pracę on – 

line 

 

 

1. 

 

04.05. 

2020 r. 

 

Matematyka 

Temat: Ułamki zwykłe – powtórzenie i utrwalenie wiadomości i 

umiejętności -  zadania utrwalające. 

 

Celem  dzisiejszej lekcji będzie utrwalenie wiadomości o ułamkach 

zwykłych, rozwijanie sprawności rachunkowej                            i 

logicznego myślenia. 

 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat z w zeszycie.  
2. Przeanalizujcie informacje i polecenia zamieszczone w 

materiale  wysłanym na adres          e-mail Twoich Rodziców 
oraz umieszczonym na aplikacji ZOOM ( wszystkie zadania 
analizujemy          w czasie lekcji online, prowadzonej na 
aplikacji ZOOM). 

3. Prześlijcie zadania do nauczyciela na podany                w 
materiale adres e-mail.  

Łączny czas 

lekcji online – 

30 min  

Od godz. 8 :00 

do 8: 30 

łączymy się 

przez aplikację 

ZOOM  

 

 

 

 

 

 

 

2.  04.05. 

2020 r. 

 J. polski Temat: Opowiadamy historię o niewidzialnym dziecku. 

 

Cele: Ćwiczenie umiejętności pięknego opowiadania, samodzielnego 

wyszukiwania  

i selekcji  potrzebnych informacji. 

 

1.Przeczytaj głośno słowa zgromadzone  

w Banku serdecznych słówek (podr. s.248). 

2.Zastanów się, czy odczytane słowa można wykorzystać, gdy mówimy o 

rodzinie Muminków? (tych informacji nie zapisujesz  

w zeszycie!) 

3. Przeczytaj głośno słowa z ramki ZAPAMIĘTAJ! (podr. s.248). 

4.Zapisz w zeszycie temat. 

5.Opowiedz głośno historię o niewidzialnym dziecku – możesz korzystać 

z podręcznika (starasz się opowiadać pięknie – pamiętasz  

o wszystkich istotnych informacjach w tekście, budujesz ładne i 

poprawne zdania, wykorzystujesz wybrane przez siebie słowa  

z Banku serdecznych słówek, starasz się oddać głosem uczucia 

bohaterów). 

6.Zadanie: Opowiedz historię o niewidzialnym dziecku komuś bliskiemu 

(np. babci, dziadziowi, rodzicom, rodzeństwu). 

 



 

3.  04.05. 

2020 r. 

Przyroda  
Temat: Poznajemy warunki życia w jeziorze- strefa przybrzeżna. 
 
Cele: Poznanie stref życia w jeziorze, warunków życia w poszczególnych 

strefach, bogactwa organizmów w strefie przybrzeżnej. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treściami podręcznika str. 171-173. 
2. Na podstawie przeczytanych wiadomości i tabel (str. 172) 

wyszukaj informacji w jaki sposób rośliny i zwierzęta 
przystosowały się do życia w tej strefie – wykonaj zadanie 3 w 
zeszycie ćwiczeń str. 107. 

3. Wykonaj zadanie 4 w zeszycie ćwiczeń str. 107, ale tylko te 
polecenia, które dotyczą strefy przybrzeżnej. 

4. Obejrzyj film „Jezioro Wigry. Podwodny świat strefy 
przybrzeżnej” 

https://www.youtube.com/watch?v=UPvS2dXZvgw  

 
15min 

4. 04.05. 

2020 r. 

Historia Temat: Józef Piłsudski i niepodległa Polska 

              Cel: poznanie okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości i 

postaci marszałka  

                     J. Piłsudskiego 

 

Polecenia dla ucznia: 

1. Samodzielna praca z podręcznikiem  od s. 112 do 117 

2. W zeszycie: 

-  zapisać datę końca I wojny światowej i przejęcia władzy nad 

wojskiem polskim przez J. Piłsudskiego 

-   wymienić wydarzenia, które związane są z walką Polaków o 

granice odrodzonej Polski - wykorzystać infografikę na s. 114 

- 115 

- obejrzeć dokładnie mapkę na s. 116 

3. W podręczniku obejrzeć ilustracje od s. 112 do s. 117 

4. Obejrzeć film historyczny na YouTubie  pt. "Marszałek Józef 

Piłsudski zbiór kronik filmowych" czas trwania filmu - 

12,21min 

 

 

 

5. 04.05. 

2020 r. 

Wych.Fizyczne Temat: Nauka i doskonalenie startu wysokiego - LA 

 

Polecenia dla uczniów: 

1.Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film i w miarę możliwości 

wykonać ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. W filmie jest zawarta 

demonstracja i omówienie techniki startu wysokiego oraz metodyczne 

ćwiczenia doskonalące. 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=tsGRhYSithZ88ahIuVWqX02kioR71fAvcntLblJ5onGfJ3l7UO 

 

 

Zachęcam również  do wykonywania systematycznie ćwiczeń w domu.                                                                       

Kolejny zestaw ćwiczeń do domu przygotowany przez dr Krzysztofa 

Warchoła jest to już 6 zestaw 

 

http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_6_szkoly_podstawowe_klasy_IV.pdf 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UPvS2dXZvgw
https://ewf.h1.pl/student/?token=tsGRhYSithZ88ahIuVWqX02kioR71fAvcntLblJ5onGfJ3l7UO
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_6_szkoly_podstawowe_klasy_IV.pdf

