
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Środa  06.05.2020r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 
 

1. 
 

06.05. 
2020 r. 

 
Matematyka 

Temat: Ułamki zwykłe – zadanie klasowe. 

 

Celem  dzisiejszej lekcji będzie sprawdzenie 
wiadomości                  o ułamkach zwykłych, 
sprawności rachunkowej i logicznego myślenia. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Połączcie się z nauczycielem przez 
aplikację ZOOM. 

2. Samodzielnie rozwiązujecie zadania 
zamieszczone w teście, który przed lekcją 
zostanie wstawiony na aplikacji ( nie 
przepisujecie poleceń, a jedynie same 
rozwiązania). 

3. Do 5 minut po zakończeniu zajęć 
wysyłacie zdjęcia rozwiązanego testu na 
wskazany przez nauczyciela adres e-mail. 

Łączny czas lekcji 
online – 30 min  

 

 

 

Od godz. 8 :00 do 8: 
30 łączymy się przez 
aplikację ZOOM  

 

2.  06.05. 
2020 r. 

J.polski Temat: Czy obrażanie się na rodziców to dobry 
sposób na wybrnięcie z niekorzystnej dla nas 
sytuacji ? 

 

Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania głośnego ze 
zrozumieniem, samodzielnego wyszukiwania i 
selekcji  potrzebnych informacji. 

 

.Zastanów się, czy zdarzyło Ci się obrazić na kogoś 
bliskiego? Z jakiego powodu?  

2. Przeczytaj głośno  tekst „Krzysztofa Pączka droga 
do sławy” (podr. s.252-253). 

3.Wykonaj ustnie ćw.1/254 (podr.). 

4.Opowiedz głośno historię opisaną w tekście – 
możesz korzystać z podręcznika. 

5.Zapisz w zeszycie temat. 

6.Oceń zachowanie chłopca – wykorzystaj 
przymiotniki z ćw.4/254 (podr.) (tych informacji nie 
zapisujesz w zeszycie!). 

7.Wyjaśnij, w jaki sposób chłopiec naprawił swój 
błąd. Co go do tego skłoniło? Jaką rolę, odegrał w 

 



opisanej sytuacji przyjaciel chłopca? (4-5 zdań) 
Wypowiedź zapisz w zeszycie. 

8.Zadanie: Zredaguj i zapisz w zeszycie własną 
receptę na poprawę nastroju bliskich po 
kłótni/sprzeczce. 

 

3.  06.05. 
2020 r. 

Plastyka Temat: Krajobraz z wymarzonej wycieczki – 

wykończenie i ocena prac. 

 

Cel: poznanie i ćwiczenia plastyczne techniką tempery 

lub  plakatówki.  
 

Polecenia dla uczniów: 

1.Przeczytaj z podręcznika tekst  ze  strony 44. 
2. Postaraj się wykonać zadanie plastyczne zgodnie z 

wytycznymi z podręcznika. 

3. Postaraj się wzbogacić pracę fakturowo 
(przypominam faktura to rodzaj powierzchni ). 

 

UWAGA: Tą pracę wykonujesz na dwóch godzinach 
lekcyjnych. Nie śpiesz się! Postaraj się ciekawie i 

bogato przedstawić temat pracy. 

 
Zrób zdjęcie swojej pracy i wyślij na prywatne konto 

nauczyciela  na messengerze do oceny. 

Bardzo proszę tych uczniów, którzy nie wysłali zdjęć 
wcześniejszych prac do oceny, aby przysłali wszystkie 

3 zdjęcia razem. 

 

4. 06.05. 
2020 r. 

Przyroda  
Temat: Poznajemy warunki życia w jeziorze- strefa 
otwartej toni wodnej, strefa wód głębokich. 
 
Cele: Poznanie stref życia w jeziorze- strefy otwartej 

toni wodnej i strefy wód głębokich, 
organizmów- roślin i zwierząt żyjących w tych 
strefach jeziora oraz ich przystosowanie do 
życia. 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przeczytaj treści z podręcznika str. 173-
176. 

2. Wyszukaj rośliny i zwierzęta strefy 
otwartej toni wodnej i strefy wód 
głębokich- cechy tych organizmów 
pozwalające im żyć w tych częściach 
jeziora. 

3. Wykonaj zadanie 1,2 z zeszytu ćwiczeń 
str. 105. 

4. Uzupełnić polecenia z zadania 4 w 
zeszycie ćwiczeń str. 107 dotyczące 
poznanych dzisiaj stref jeziora, 
wykorzystując schemat jeziora ze str. 
174-175 w podręczniku.  

 
15min 

5. 06.05. 
2020 r. 

Zajęcia z 
wychowawcą 

Temat: Czy jestem patriotą? 

            Cel: Poznanie pojęcia patriotyzm i przykładów 

współczesnego patriotyzmu 

             

            Polecenia dla ucznia: 

            1. Porozmawiać z rodzicami , dziadkami i innymi 

członkami rodziny,  jak oni rozumieją  

                pojęcie patriotyzm 

            2. Wyszukać w internecie nazwy święta 

państwowego w dniu 3 maja 

            3. Wysłać  w dniach 4 V - 6 V 2020 do 

wychowawcy na grupę z historii przykłady - jak                

                można być patriotą we współczesnych 

czasach.  

 

 



6. 06.05.2020 
r. 

Religia Temat: Ave Maryja. 

Cel: Zapoznanie z tradycją odmawiania litanii do 

Maryi                  w miesiącu maju. 

Polecenie dla uczniów:                                             

1. Rozpoczął się najpiękniejszy miesiąc w roku -maj. 

Jest on poświecony Maryi.  Modlimy się do Niej, 

prosząc   o wstawiennictwo. Odmawiamy Litanię 

Loretańską.                                               

Trudno jest o tej porze nie dostrzec piękna świata, 

który nas otacza. Rozkwitają drzewa, krzewy i kwiaty. 

Słychać piękny śpiew ptaków. Cała ziemia wygląda jak 

pięknie przystrojony dywan, po którym idziemy do 

Matki Boskiej. Pośród lasów i łąk, na wioskach i w 

różnych miejscach na ziemi przynosi się kwiaty do 

przydrożnych kapliczek i odmawia się litanię.                              

W modlitwie tej wymienia się przymioty i nazywa np.: 

Panną nad Pannami, Królową, Matką. 

2. Przepisz  do zeszytu temat, a pod tematem narysuj 

kapliczkę wraz  z Maryją.                                                                       

3. Praca domowa. Wpisz do zeszytu pięć tytułów pieśni 

maryjnych 

 

 


