
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Środa  10.06.2020r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 
 

1. 
10.06.2020r. 

 

Matematyka Temat:  Odejmowanie ułamków dziesiętnych - zadania. 

 

Celem lekcji jest utrwalenie algorytmu odejmowania 

ułamków dziesiętnych. 

Uczeń: 

1. odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym i 
pamięciowym – proste przykłady;  

2. zwraca uwagę na staranny zapis ułamków: każda cyfra 
w innej kratce; 

3. rozwiązuje zadania  otwarte  
i zamknięte o podwyższonym stopniu trudności, w 
których występuje odejmowanie ułamków 
dziesiętnych; 

4. oblicza niewiadomy składnik, odjemną, odjemnik;  
5. rozwiązuje zadania otwarte i zamknięte z 

zastosowaniem porównywania różnicowego. 
 

Polecenia dla uczniów: 

1.Zapiszcie temat z w zeszycie.  

6. 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. 11 : 00 do 11 

: 30 łączymy się przez 

aplikację ZOOM  

 

2.  10.06.2020r. 

 

J.polski Temat: Dlaczego nie zawsze należy mówić to, co się 
myśli? 

 

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

 

1.Zapisz w zeszycie temat. 

2.Przeczytaj głośno (dwa razy) tekst „Ziółko” (podr. 
s.294). 

3.Zastanów się, kto jest nadawcą, a kto odbiorcą 
wypowiedzi? (Tych informacji nie zapisujesz w zeszycie!). 

4.Przeczytaj głośno treść ramki ZAPAMIĘTAJ! (podr. 
s.295). Przepisz informację do zeszytu. 

5.Zapisz w zeszycie: 

 Tekst Marii Terlikowskiej „Ziółko” to 
monolog. Wypowiada się w nim jedna osoba i mówi do 

 



siebie. 

6.Znajdź w tekście wypowiedzi dziewczynki na temat 
rówieśników. Zastanów się, jak czuli się, gdy słyszeli 
słowa bohaterki. (Tych informacji nie zapisujesz w 
zeszycie!). 

7.Czy zgadzasz się z opinią bohaterki, że to ona cierpi z 
powodu wypowiadanych przez siebie „prawdziwych 
słów”. Czy powinna zastanowić się, co mówi i w jaki 
sposób mówi? (Tych informacji nie zapisujesz w 
zeszycie!). 

8. Wykonaj pisemnie ćw.5/295 (podr.). 

9.Zadanie: Zapisz w zeszycie rady, jakich udzieliłbyś 
bohaterce tekstu (3-5 zdań). 

Moje rady:  
 1.  ……. 
 2.  ……. 
 3.  ……. 

 

Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację 
Messenger. 

 

3.  10.06.2020r. 

 

Plastyka  

Temat:   Kolaż- nieznana planeta. 

 

Cel: poznanie nowych pojęć : kolaż. Próba pokazania 
rzeczy, zjawisk, przestrzeni  z wyobraźni 

 

Polecenia dla uczniów: 

1Przeczytaj uważnie tekst z podręcznika na str.54. 

 

2. Zapisz do zeszytu: 

KOLAŻ – to technika plastyczna polegająca na 

przyklejaniu do podłoża kawałków różnorodnych 

materiałów, często w połączeniu z elementami rysunku i 
malarstwa. 

 

3. Otwórz podręcznik na stronie 55 i wykonaj pracę na 
temat:  

Nieznana planeta  -  techniką kolażu. 

 
Zrób zdjęcie i wyślij do oceny. 

 

 

 

 

 

 

 

10 minut 

 

 

 

         

 

4. 10.06.2020r. 

 

Przyroda  
Temat: Na polu uprawnym.  
 
Cele: Poznanie upraw roślin zbożowych, warzywnych, 

przemysłowych, jakich posiadają wrogów, dlaczego 
wymagają ochrony. 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z wiadomościami w 
podręczniku str. 198-201. 

2. Wyszukaj najważniejsze rośliny 
uprawiane na polach uprawnych. 

3. Jakich wrogów posiadają rośliny 
uprawne? Czym są chwasty i szkodniki? 

4. Wykonaj zadania 1,2,3 str. 118-119 w 
zeszycie ćwiczeń. 

5. Wyszukaj przykłady zwierząt 
pasożytniczych i szkodliwych dla upraw 
z punktu widzenia człowieka- zadanie 4 
str. 119 w zeszycie ćwiczeń. 

 
15min 



6. Obejrzyj film „Pole uprawne”  
https://www.youtube.com/watch?v=RyE7-
DgqkyQ 
 

 
5. 10.06.2020r. 

 

Zaj.z wychowawcą Temat: Jestem dzieckiem – znam swoje prawa i 
obowiązki 

            Cel: zastanowienie się, jaką rolę w życiu każdego 
dziecka odgrywa katalog praw i  
                    obowiązków. Praktyczne stosowanie zasady, 
że po pierwsze wypełniamy   
                    swoje obowiązki, a później korzystamy z praw 
             
            Polecenia dla ucznia: 
            1. Poznać nazwę dokumentów i instytucji, które 
zajmują się obroną praw dziecka i  
                Ucznia w RP 
            2. Zastanowić się dlaczego  lubimy korzystać ze 
swoich praw, a trudniej wypełniać  
                obowiązki 
            3. Porozmawiać z rodzicami, jakie mam w domu 
obowiązki i jakie prawa 
            4. Wykonać zestawienie swoich obowiązków i 
praw wynikających z bycia  
                dzieckiem i uczniem klasy IV 
                
 

 

6. 10.06.2020r. 

 

Religia Temat: Z radością przyjmuję zaproszenie Jezusa na 

niedzielną Mszę świętą. 

Cel: . Ukazanie prawdy, że udział w niedzielnej Eucharystii 

jest radosną odpowiedzią na zaproszenie Jezusa 

skierowane do chrześcijanina. 

Polecenie dla uczniów:                                               

1. Proszę otworzyć podręcznik na stronie 177. Przeczytaj 

tekst do strony179.                          

2. Analiza tekstu: -Co urządził pewien człowiek? 

 -Jak odpowiedział na zaproszenie pierwszy gość?  

-Jak odpowiedział na zaproszenie drugi gość?  

- Jak odpowiedział następny gość? 

 - Jak na te wiadomości zareagował gospodarz? 

- Kogo nakazał zaprosić?  

- Co powiedział gospodarz o gościach, którzy nie przyjęli 

zaproszenia?           

 --My też jesteśmy zaproszeni na wspaniałą ucztę. Ta uczta 

odbywa się co niedzielę.                     

-Co to za uczta?                                                                  -Kto 

nas zaprasza na Eucharystię?                         

-Kiedy po raz pierwszy otrzymaliście zaproszenie do 

pełnego uczestnictwa w Uczcie Jezusa?                                                                       

-Czym jest każda Eucharystia?                                        -Kiedy 

w szczególny sposób Jezus zaprasza nas na Ucztę 

Eucharystyczną?                                     

  - Do jakich ludzi można porównać tych, którym nie chce 

się przyjść na Mszę Świętą? 3.Uczestnicząc we Mszy świętej 

pamiętaj o odpowiednim zachowaniu i odświętnym stroju.                                                                                     

4. Przepisz temat do zeszytu oraz notatkę: Msza Święta jest 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RyE7-DgqkyQ
https://www.youtube.com/watch?v=RyE7-DgqkyQ


ucztą Zmartwychwstałego Jezusa. Uczestnicząc co niedzielę 

w Mszy Świętej, odpowiadam na zaproszenie Jezusa. W ten 

sposób realizuję trzecie przykazanie Boże. Brak 

uczestnictwa we Mszy Świętej jest odchodzeniem od źródeł 

miłości i świętości, odchodzeniem od samego Chrystusa. 

 


