
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Czwartek     07.04.2020r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 
 

1. 
 

07.04. 
2020 r. 

 
Matematyka 

Temat: Opis prostopadłościanu. 

 

Celem  dzisiejszej lekcji będzie nabycie umiejętności:  
 

 wyróżniania prostopadłościanów wśród innych 
wielościanów; 

 wskazywania na modelu prostopadłościanu jego krawędzi, 
wierzchołków, ścian;  

 wskazywania jego krawędzi i ścian prostopadłych 
i równoległych; 

 podawania przykładów przedmiotów, będących modelami 
prostopadłościanów;  

 wyróżnia sześcianów wśród innych prostopadłościanów. 
 

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.  07.04 
2020 r. 

J.polski  

Temat: Komu kupiec zawdzięcza ocalenie życia? 

 

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

 

1.Opowiedz głośno historię opisaną  
w balladzie Adama Mickiewicza „Powrót taty ”. (Skorzystaj z 
zapisanego wczoraj planu wydarzeń!) 

 2.Zapisz w zeszycie temat. 

3.Zapisz w zeszycie kilka skojarzeń ze słowem: tato (zapisz słowo TATO 
na środku kartki,  narysuj „promyczki” i dopisz swoje skojarzenia). 

4.Wykonaj ustnie ćw.4/258 (podr.). 

5.Dlaczego starszy zbójca wzruszył się, gdy usłyszał modlitwy dzieci? 
Odpowiedź znajdziesz w przedostatniej zwrotce. (Tych informacji nie 
zapisujesz w zeszycie!). 

6.Zapisz w zeszycie odpowiedź na pytanie zawarte w temacie. 

7.Zadanie: Opowiedz komuś bliskiemu, jak potoczyły się, Twoim 
zdaniem, dalsze losy starszego zbójcy. 

 

 

 



3.  07.04 
2020 r. 

J.angielski Topic: Word blog :Animals. 

Cel:  Utrwalenie wiadomości(nazwy zwierząt,czasownik „can” oraz 
czasownik „to be”. 

Polecenia dla uczniów : 

1. Zapisz datę i temat w zeszycie. 
2. Przypomnij wiadomości (odmiana czasownika „can”-

umieć,potrafić,”to be”-być(Przeanalizuj tabelki 
s.13,15,29,69,71-podr.) 

3.  Wykonaj ćw.1,2,3 /67-zeszyt ćwiczeń,dla chętnych ćw.Fun 
Spot. 

4. Napisz po angielsku kilka zdań (4-6) o ulubionym zwierzątku 
domowym i prześlij na adres:dubieckoang@gmail.com 
Good luck.Powodzenia. 

 

 

 

Ok 20 min. 

4. 07.04. 
2020 r. 

Wych.fizyczne Temat: Prawidłowa technika biegu - LA 

 

Polecenia dla uczniów   

 

Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film i w miarę możliwości 
wykonać ćwiczenia 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=QXigzazcHS6eDIV8BvtUGai0AAViqtnsdevPaeDbut9xXxLJYz 

 

 

5. 07.04. 
2020 r. 

Religia Temat:  Z Maryją wielbimy Pana Jezusa. 

Cel: Kształtowanie postawy świadomości pośrednictwa Maryi                           

w naszych modlitwach.. 

Polecenia dla uczniów:                                                             

  1.Pan Jezus prosił swoją Matkę, by była pośredniczką między Nim, a 

nami. Pośrednik, to osoba, która niesie nasze listy.                                                                                                   

2.Proszę zapoznać się z materiałami przeznaczonymi do tej lekcji, 

umieszczonymi na stronie szkoły.  

3.Zdjęcia wykonanych kapliczek proszę przesłać na mojego maila.  

 

 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=QXigzazcHS6eDIV8BvtUGai0AAViqtnsdevPaeDbut9xXxLJYz

