
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Wtorek  09.06.2020r. 

 
Lp

. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczon

y                          
w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 
 

1. 
09.06.2020r

. 

 

Matematyka Temat:  Odejmowanie ułamków dziesiętnych. 

 

Celem lekcji jest poznanie algorytmu odejmowania ułamków dziesiętnych. 

Uczeń: 

1.odejmuje ułamki dziesiętne  

w pamięci i sposobem pisemnym – proste przykłady; 

2. sprawdza odejmowanie za pomocą dodawania; 

3.rozwiązuje proste zadania praktyczne z uwzględnieniem porównywania 

różnicowego. 

 

Polecenia dla uczniów: 

1.Zapiszcie temat z w zeszycie.  

2. 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.  09.06.2020r
. 

 

Muzyka Temat: Muzykujemy wakacyjnie. 
Z podręcznika str. 119 – 122 czytamy tekst. 
Zapisujemy do zeszytu termin ze słowniczka str. 120 co to jest 
szanta. 
Słuchamy piosenki „Morskie opowieści” ( tekst. 119) 
link do piosenki: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Qjd7uUGz-SE 
 
Proszę sobie posłuchać jakiejś wybranej piosenki z gatunku szanty. 
 

 

3.  09.06.2020r
. 

 

J.polski Temat: Czy zajączek żył wśród prawdziwych przyjaciół? 

 

 Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania głośnego, analizy i interpretacji 
tekstu poetyckiego, odczytywania znaczeń przenośnych. 

 

1.Zapisz w zeszycie temat. 

2.Zastanów się, jakie cechy powinien posiadać prawdziwy przyjaciel. 

Zapisz je w zeszycie (zapisz słowo PRZYJACIEL na środku kartki,  narysuj 
„promyczki” i dopisz cechy). 

3. Przeczytaj głośno utwór Ignacego Krasickiego „Przyjaciele” – podr. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qjd7uUGz-SE


s.292-293. 

4.Przyporządkuj bohaterom występującym w wierszu cechy 
(nieszczery, miły, wykrętny, tchórzliwa, odmawia pomocy, wychwala 
własne zalety, grzeczny, naśladuje postawę innych, myśli tylko o 

własnym bezpieczeństwie, ceni przede wszystkim przyjemności, spycha 
obowiązki na innych, odsyła do innych): 

 - zajączek - ….. 
 - koń - ….. 

 - wół - ….. 
 - kozioł - ….. 

 - owca - ….. 
 - cielę - ….. 

5.Zastanów się i odpowiedz na pytanie zawarte w temacie. Dlaczego tak 
uważasz? (Tych informacji nie zapisujesz w zeszycie!). 

6. Zastanów się, jak rozumiesz morał bajki Ignacego Krasickiego 

„Przyjaciele” – dwa ostatnie wersy. (Tych informacji nie zapisujesz w 
zeszycie!). 

7.Zadanie: 

Rozwiń pisemnie w kilku zdaniach myśl: Mam prawdziwego 
przyjaciela! (4-5 zdań)  
Pamiętaj! Pisz bardzo starannie! 

 

Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 

 

4. 09.06.2020r
. 

 

J.angielski  

Topic:Skills Revision units 7-8. 

Cel:Utrwalenie i powtórzenie wiadomości z rozdz.7-8. 

 

 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie datę, temat z w zeszycie. 
2. Przypomnij odmianę czasowników:have got-mieć,to be-

być,can-umieć,potrafić w czasie teraźniejszym/Present 
Simple Tense oraz słownictwo s.103,117-podręcznik. 

3. Wykonaj ćw.1,2/76,ćw.3,4,5/77-zeszyt ćwiczeń. 
4. Homework:Napisz w zeszycie 6 zdań po angielsku,używając 

czasownika have got.Np:My sister has got a very small cat. 
 

 

 

Zadania prześlij na adres:dubieckoang@gmail.com 

 

Good luck.Powodzenia. 

 

             

 

 

 

30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od godz. 
11:00 do 

11:30 

łączymy się 
przez 

aplikację 
Zoom. 

5. 09.06.2020r Wych.fizyczne Zachęcam do aktywności fizycznej w domu                                                                                     

Kolejny zestaw ćwiczeń  przygotowany przez dr Krzysztofa Warchoła 

 



. 

 

jest to XI zestaw ćwiczeń. 

 

http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_11_szkoly_podstawowe_klasy_IV.pdf 

 

 

Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w 

różnych pozycjach 

 

Proszę wejść w poniższy link i wspólnie z prowadzącym wykonywać 
ćwiczenia 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=KlrJPpObXe7Rk0PsvBSxjjLhztwVHMOUPIWorPYoaHFBWbU

YqV 

 

 

http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_11_szkoly_podstawowe_klasy_IV.pdf
https://ewf.h1.pl/student/?token=KlrJPpObXe7Rk0PsvBSxjjLhztwVHMOUPIWorPYoaHFBWbUYqV
https://ewf.h1.pl/student/?token=KlrJPpObXe7Rk0PsvBSxjjLhztwVHMOUPIWorPYoaHFBWbUYqV

