
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Wtorek   05.05.2020r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 

 
 05.05. 
2020 
r. 

 
Matematyka 

Temat: Ułamki zwykłe – powtórzenie i utrwalenie wiadomości i 
umiejętności – sprawdź siebie. 

 

Celem  dzisiejszej lekcji będzie utrwalenie wiadomości o ułamkach 

zwykłych, rozwijanie sprawności rachunkowej                            i logicznego 
myślenia w zadaniach praktycznych. 
 

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.  05.04 
2020 

r. 

     Muzyka Temat: Majowe święta Polaków. 
 
- Piosenka Polska flaga ( podręcznik str. 104), słuchamy i próbujemy 
zaśpiewać 
link do piosenki. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0 
 
- czytamy z podręcznika (str. 106-107). 
- przepisujemy do zeszytu pierwsza zwrotkę i refren i pod piosenką 
rysujemy dużą flagę Polski 
 - pod rysunkiem proszę napisać jakie mamy symbole narodowe. 
 

 

3.  05.05. 
2020 

r. 

     J.polski Temat: Formy czasu przeszłego czasowników. 

 

Cele: Poznanie informacji o zasadach pisowni form czasu przeszłego 
czasowników,  ćwiczenie umiejętności stosowania w praktyce tych zasad. 

 

1. Przeczytaj głośno (dwa razy) wiersz  
A. Frączek „Dziwny kot” (podr. s.250). 

2.Przeczytaj głośno treść ramki ZAPAMIĘTAJ! (podr. s. 251). 

3.Wykonaj ustnie ćw.1/251 (podr.). 

4.Zapisz w zeszycie temat. 

4. Przepisz do zeszytu informację z ramki ZAPAMIĘTAJ! (podr. s. 251), 
(pisz bardzo starannie!). 

5. Wykonaj w zeszycie ćw.3,4/216 (podr.). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0


6.Zadanie:  Wykonaj w zeszycie ćw.5/216 (podr.). 
 

4. 05.05. 
2020 

r. 

J.angielski  

Topic:Check yourself! 

 

Cel:Powtórzenie wiadomości z dz.7 

 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz datę i temat w zeszycie. 
2. Przypomnij słówka i zwroty z lekcji 7.4,7.5,7.6 s.103-

podręcznik oraz napisz po ang.2 dowolne zdania,stosując 
wyrazy z lekcji 7.5/103 

3. Wykonaj ćw.1,2,3,4,5 str.66-zeszyt ćwiczeń i prześlij do 
nauczyciela na adres:dubieckoang@gmail.com 
 
Analiza zadań przez aplikację Messenger od godz.10:40. 
Good luck.Powodzenia. 

 

 

Ok.20 min 

5. 05.05. 
2020 

r. 

Wych.fizyczne Temat: Nauka i doskonalenie startu niskiego - LA 

 

Polecenia dla uczniów: 

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 niskiego oraz metodyczne 
ćwiczenia doskonalące. 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=PgcCiGuuD9JlGwjlEiV1fOnqep1YGO7ZTAFhdKQ14wYzXJdh5a 

 

 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=PgcCiGuuD9JlGwjlEiV1fOnqep1YGO7ZTAFhdKQ14wYzXJdh5a

