
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Wtorek   12.05.2020r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 

 
 12.05. 
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; 
6. rysowania prostopadłościanu. 

 
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 ZSP w Dubiecku ( 
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.  12.04 
2020 

r. 

     Muzyka Temat:  Majowe święto Polaków 
 
Majowe święto Polaków. 
 
- słuchamy piosenki Polska flaga. Próbujemy się nauczyć melodii i 
zaśpiewać 
Link do utworu. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0 
 
Przepisujemy do zeszytu dwie zwrotki i refren. 
 
Polska Flaga 
I. Każde państwo ma symbole, które znają inne kraje: 

Hymn państwowy, godło, flaga – im szacunek się oddaje. 

Kiedy w świecie ją zobaczysz, jak kołysze się na maszcie, 

Poznasz barwy narodowe przypisane Polsce właśnie. 

Ref: 

Biel i czerwień – dwa kolory, które każdy Polak zna. 

To nasz symbol narodowy, co od lat niezmiennie trwa. 

Czasem godło ją ozdabia, czasem orła na niej brak. 

To jest właśnie polska flaga, patriotyzmu piękny znak! 

II. Z wielką duma na mundurze każdy żołnierz ją naszywa. 

Nazywana jest banderą, kiedy statek pod nią pływa. 

Przypisana jest na stałe instytucjom i urzędom. 

- przypominamy sobie tekst Mazurka Dąbrowskiego 
 
- słuchamy piosenki Witaj Majowa jutrzenko 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ga5avQpNOdI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0


3.  12.05. 
2020 

r. 

     J.polski Temat: „Tu jest wszystko, co się kiedykolwiek chciało mieć”.  

 

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

 

1.Zapisz w zeszycie temat. 

2.Przeczytaj  głośno tekst Astrid Lindgren „Bracia Lwie Serce” (podr. 

s.262-266). (Umieszczony w podręczniku tekst jest krótkim fragmentem 
powieści!). 

3.Opowiedz głośno poznaną historię – możesz korzystać z podręcznika. 

4.Powiedz, kto jest narratorem tego fragmentu powieści? Zapisz w 

zeszycie: 
Narratorem w opowiadaniu jest ……… (wpisz imię i nazwisko chłopca, 
który opowiada historię). 

5.Zbierz i zapisz w zeszycie informacje  

o braciach – bohaterach opowiadania  
( pomogą Ci w tym wskazówki zapisane  

w ćw.2/267, podr.): 
Jonatan Lew -  ……………… 
Karol Lew - ………………… 

6.Zastanów się, dlaczego pani ucząca Jonatana nazwała go Jonatanem 

Lwie Serce. 
Zapisz w zeszycie:  
Lwie serce to synonim wielkiej odwagi, wielkiego męstwa. 

7.Zastanów się, czym była Nangijala i dlaczego Jonatan opowiedział bratu 

o tej krainie?  

8.Zadanie: Opisz Nangijalę (3-4 zdania). 

 

 

 

4. 12.05. 
2020 

r. 

J.angielski  

Topic:Sports-vocabulary. 

Cel:Wprowadzenie  słownictwa (nazw dyscyplin sportu).Ćwiczenia 

praktyczne. 

 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie datę, temat z w zeszycie. 
2. Zapoznaj się z ilustracją na s.108 i wykonaj ćw.1/108-

ustnie.Przeczytaj wyrazy i odpowiedz na pytanie:Jakie 
dyscypliny najbardziej lubisz? 

3. Przepisz do zeszytu słówka z lekcji 8.1/117 i przeczytaj je 
głośno dwa razy. 

4. Przepisz do zeszytu treść z ramki Look!s.109 i zapamiętaj. 
5. Wykonaj ćw.3,4/109(podr.) 
6. Homework:Learn new words (sports)lesson 8.1/117 – your 

book. 
Zadania prześlij na adres:dubieckoang@gmail.com 
 

Good luck.Powodzenia. 

 

            

30 min. 



 

5. 12.05. 
2020 

r. 

Wych.fizyczne Temat: Rzut piłeczką palantową  - LA 

 

Polecenia dla uczniów: 

Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film. W filmie jest omówienie 
techniki rzutu piłeczka palantową 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QC4_z8OPZrs&t=18s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QC4_z8OPZrs&t=18s

