
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Poniedziałek   11.05.2020r. 

 

Lp. 

 

Data  

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji 

na pracę on – 

line 

 

 

1. 

 

11.05. 

2020 r. 

 

Matematyka 

Temat: Opis prostopadłościanu. 

 

Celem  dzisiejszej lekcji będzie utrwalenie umiejętności:  

 

1. opisywania prostopadłościanu; 
2. wyróżniania prostopadłościanów wśród innych wielościanów; 
3. wskazywania na modelu prostopadłościanu jego krawędzi, 

wierzchołków, ścian;  
4. wskazywania jego krawędzi i ścian prostopadłych 

i równoległych; 
5. 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 stronie szkoły                ( wszystkie zadania analizujemy                    
w czasie lekcji online, prowadzonej na aplikacji ZOOM). 

3. Prześlijcie rozwiązania zadań 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.  11.05. 

2020 r. 

 J. polski Temat: Podmiot i orzeczenie. 

 

Cele: Poznanie informacji o głównych częściach zdania,  ćwiczenie 

umiejętności wskazywania orzeczenia i podmiotu w zdaniach. 

 

1.Zapisz w zeszycie temat. 

2.Wykonaj ustnie ćw.1 i 2/259 (podr.). 

3.Przeczytaj głośno treść ramki ZAPAMIĘTAJ! (podr. s. 259). 

4. Przepisz do zeszytu informację z ramki ZAPAMIĘTAJ! (podr. s. 259), (pisz 

bardzo starannie!). 

5.Wykonaj pisemnie ćw.4/260 (podr.). 

6. Wykonaj ustnie ćw.5 i 6/260 (podr.). 

7 Przeczytaj głośno i przepisz do zeszytu informację z ramki ZAPAMIĘTAJ! 

(podr. s.260), (pisz bardzo starannie!). 

8.Wykonaj pisemnie ćw.10/261 (podr.). 

9.Zadanie:  

Zapamiętaj nazwy i pytania poznanych dzisiaj części zdania. 

 

 



3.  11.05. 

2020 r. 

Przyroda  
Temat: Warunki życia na lądzie. 
 
Cele: Poznanie przystosowań roślin i zwierząt do różnorodnych warunków 

środowiska (zróżnicowana ilość wody, temperatura, wiatr, tlen i 
światło).  

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treściami podręcznika str. 177-180. 
2. Czym charakteryzuję się środowisko lądowe, czym różni się 

od środowiska wodnego- wykonaj zadanie 2 str.108 w 
zeszycie ćwiczeń 

3. Jakie przystosowania roślin i zwierząt pozwalają im żyć w 
trudnych warunkach środowiska? Wykonaj zadanie 1 
str.108 w zeszycie ćwiczeń. 

 
15min 

4. 11.05. 

2020 r. 

Historia Temat: Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni 

 

              Cel: poznanie okoliczności budowy nowego portu i miasta nad Morzem 

Bałtyckim, 

                      osiągnięć Polaków w czasach międzywojennych 

 

Polecenia dla ucznia: 

1. Samodzielna praca z podręcznikiem  od s. 122 do 125 

2. W zeszycie: 

-  ułożyć krzyżówkę do hasła pionowego GDYNIA 

(hasła poziome i ich wyjaśnienia) 

-  hasła muszą dotyczyć tematu nr 2 od s. 122 do 125 

-  obejrzeć dokładnie mapkę na s. 124 

3. Z mapy na s.124 wypisać do zeszytu nazwy miejscowości 

leżących w pobliżu Dubiecka i określić jaki przemysł się w 

nich rozwijał.  Podać  co najmniej 4 nazwy 

4. W podręczniku obejrzeć ilustracje od s. 122 do 125 

 

 

 

5. 11.05. 

2020 r. 

Wych.Fizyczne  

Temat: Nauka i doskonalenie przekazania pałeczki w biegu sztafetowy 

- LA 

 

Polecenia dla uczniów: 

1.Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film i w miarę możliwości 

wykonać ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. W filmie jest zawarta 

demonstracja i omówienie przekazania pałeczki sztafetowej oraz 

metodyczne ćwiczenia doskonalące. 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=AcS56iMoEYUW8pBWy7ssK4uCVFEiTLZV5JOZcRqrZz8VOWFFQw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lmhz2ZFSrz8&t=86s 

 

Zachęcam do aktywności fizycznej w domu.                                                                                    

Jest 7 zestaw ćwiczeń do domu przygotowany przez dr Krzysztofa Warchoła  

 

http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_7_szkoly_podstawowe_klasy_IV.pdf 

 

 

 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=AcS56iMoEYUW8pBWy7ssK4uCVFEiTLZV5JOZcRqrZz8VOWFFQw
https://www.youtube.com/watch?v=lmhz2ZFSrz8&t=86s
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_7_szkoly_podstawowe_klasy_IV.pdf

