
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Poniedziałek   08.06.2020r. 

 

Lp. 

 

Data  

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji 

na pracę on – 

line 

 

 

1. 

08.06. 

2020 r. 

Matematyka Temat:  Dodawanie ułamków dziesiętnych - zadania. 

 

Celem lekcji jest utrwalenie algorytmu dodawania ułamków dziesiętnych. 

Uczeń: 

1. dodaje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym i pamięciowym – proste 
przykłady,  

2. zwraca uwagę na staranny zapis ułamków: każda cyfra w innej kratce,  
3. rozwiązuje proste zadania tekstowe; 
4. rozwiązuje zadania otwarte i zamknięte o podwyższonym stopniu 

trudności, w których występuje dodawanie ułamków dziesiętnych. 
 

Polecenia dla uczniów: 

1.Zapiszcie temat z w zeszycie.  

5. Przeanalizujcie informacje                       i polecenia zamieszczonego                    
w materiale  wysłanym na adres                e-mail Twoich Rodziców                                 
( wszystkie zadania analizujemy                    w czasie lekcji online, 
prowadzonej na aplikacji ZOOM). 

Łączny czas 

lekcji online – 

30 min  

 

 

 

 

 

 

 

Od godz. 8 :00 

do 8:30 

łączymy się 

przez aplikację 

ZOOM  

 

2.  08.06. 

2020 r. 

J.polski Temat: Poznajemy utwór Ignacego Krasickiego „Przyjaciele”. 

 

Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania głośnego, analizy i interpretacji tekstu 

poetyckiego. 

 

1.Wysłuchaj recytacji utworu Ignacego Krasickiego „Przyjaciele” – skorzystaj 

z zasobów Internetu. Wpisz: Bajka dla dzieci – Przyjaciele – Ignacy Krasicki – 

Baje dla dzieci (3:07) 

2.Wysłuchaj jeszcze raz recytacji utworu Ignacego Krasickiego „Przyjaciele”. 

UWAGA!  Tym razem wpisz: Ignacy Krasicki - Przyjaciele (2:45) (słuchaj, 

śledząc tekst w podręczniku – s 292).  

3.Zapisz w zeszycie temat. 

4.Znajdź w dostępnych źródłach informacje o Ignacym Krasickim – na ich 

podstawie zapisz w zeszycie krótką notatkę: 

- gdzie się urodził, 

- w jakich latach żył, 

- kim był, 

- jakie utwory pisał. 

5.Opowiedz głośno treść poznanego dzisiaj utworu. 

6.Przygotuj piękną recytację wiersza. 

7.Zadanie: Zaprezentuj swoim bliskim przygotowaną przez siebie piękną 

 



recytację utworu Ignacego Krasickiego „Przyjaciele”. 

 

Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 

 

3.  08.06. 

2020 r. 

Przyroda  
Temat: Rośliny naszych łąk. 
 
Cele: Poznanie roślin rosnących na łąkach, znaczenie roślin łąkowych dla 

człowieka. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treściami w podręczniku str. 193-195. 
2. Na podstawie tablic str. 194-195 zapamiętaj najważniejsze 

cechy charakteryzujące wybrane rośliny łąkowe (barwa 
kwiatu, okres kwitnienia, czy jest trująca, czy lecznicza). 

3. Wykonaj na tej podstawie zadanie 1,2,4 str. 116, 117 w 
zeszycie ćwiczeń. 

4. Obejrzyj prezentacje „Rośliny łąkowe” na medianauka.pl 
5. Sprawdź swoje wiadomości odpowiadając ustnie na pytania 

„Czy wiesz, czy umiesz?” -podręcznik str. 197. 
 

 
15min 

4. 08.06. 

2020 r. 

Historia Temat: Jan Paweł II – papież pielgrzym 

 

              Cel: poznanie postaci Jana Pawła II – wybitnego papieża i Polaka oraz 

jego dokonań 

 

Polecenia dla ucznia: 

1. Samodzielna praca z podręcznikiem  od s. 136 do 141 

2. W zeszycie: 

- zapisać datę wyboru Karola Wojtyły na papieża (stolicę 

Piotrową) 

- podać imię, które przybrał jako papież 

- zapisać pojęcia: pontyfikat, pielgrzymka 

- podać przykłady pielgrzymek papieża Polaka 

- podać datę śmierci, beatyfikacji i kanonizacji Karola Wojtyły  

W przypadku nieznajomości w/w pojęć poszukać ich 

znaczenie w podręczniku lub internecie 

3. Obejrzeć dokładnie wszystkie ilustracje od s. 136 do s. 141 

4. Przeczytać i obejrzeć na s.138-139 infografikę Papież 

pielgrzym 

 

 

 

5. 08.06. 

2020 r. 

Wych.fizyczne Zasady udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej 

 

 Polecenia dla uczniów   

 

Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film animowany dotyczący 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  

  

https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo

