
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Środa  13.05.2020r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 
 

1. 
 

13.05. 
2020 r. 

 
Matematyka 

Temat: Opis prostopadłościanu. 

  

Celem  dzisiejszej lekcji będzie nabywanie 
umiejętności przedstawiania siatki 
prostopadłościanu. 
uczeń: 

1. rozcina pudełko tak, aby otrzymać siatkę 
prostopadłościanu,  

2. rozróżnia siatki prostopadłościanów                i 
sześcianów, kreśli siatki sześcianów 
i prostopadłościanów o podanych.  

3.  
  

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.  13.05. 
2020 r. 

J.polski Temat: W rodzinie – utrwalamy wiadomości. 

 

Cele: Przypomnienie poznanych wiadomości, 
ćwiczenie umiejętności wykorzystania ich  
w praktyce. 

 

1.Przypomnij sobie poznane wiadomości, 
wykorzystaj je w praktyce – wykonaj zadania  
z podręcznika  
(Podsumowanie rozdziału, s.268-270). 

UWAGA!  
Zadanie 14. wykonaj ustnie  - wymyśl, jaką przygodę 
w szkole przeżyli Krzysiek i Bartek  
i opowiedz ją komuś bliskiemu. 

 

 

3.  13.05. 
2020 r. 

Plastyka Temat: Tworzę przez cały rok – laurka dla kochanej 

mamusi. 

 

Cel: wykorzystanie materiałów dekoratorskich, papieru 
kolorowego, dekoracyjnego, kleju, nożyczek, 

materiałów tekstylnych. 

 

Polecenia dla uczniów: 

1.Z ładnego, czystego i kolorowego papieru wykonaj 

 



Kartkę – laurkę na Dzień Matki. Pierwszą stronę  
możesz ozdobić  pięknym bukietem kwiatów – 

malowanych farbami lub kredkami pastelowymi,  lub 

czerwonym sercem z ciętego lub wydzieranego papieru 
przyklejonego do kartki. 

Możesz wykonać napis ładnymi literkami pisakiem lub 

kolorowym długopisem. 
 

Postaraj się całą pracę wykonać czysto i estetycznie, 

żeby była miłym upominkiem dla Twojej Mamusi w 
dniu jej święta. 

 

UWAGA: Tę  pracę wykonujesz na dwóch godzinach 
lekcyjnych. Nie śpiesz się! Postaraj się ciekawie i 

estetycznie wykonać laurkę. 
Na kolejnej lekcji wpiszesz życzenia i wręczysz mamie 

laurkę. 

Ze względu na osobisty charakter pracy nie wysyłacie 
zdjęć do oceny . 

 

Bardzo proszę tych uczniów, którzy nie wysłali zdjęć 
wcześniejszych prac do oceny, aby przysłali na 

prywatne konto na messengera. 

4. 13.05. 
2020 r. 

Przyroda  
Temat: Poznajemy budowę lasu i panujące w nim 
warunki. 
 
Cele: Poznanie warstw lasu- przystosowanie roślin i 

zwierząt do życia. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treścią podręcznika 
str. 181-184. 

2. Na podstawię opisów określ 
warstwy lasu- wykonaj zadanie 1 
str.110 w zeszycie ćwiczeń. 

3. Z treści opisujących warunki lądowe 
w poszczególnych warstwach lasu, 
wybierz informację do wykonania 
zadania 2 ze str. 110 w zeszycie 
ćwiczeń. 

4. Wykonaj zadanie 2 w podręczniku 
186-zdjęcie odpowiedzi wyślij na e-
mail: jan.slimak@vp.pl 

 
15min 

5. 13.05. 
2020 r. 

Zajęcia z 
wychowawcą 

            Temat: Przyczyny i skutki nałogów 

            Cel: Poznanie pojęcia nałogi i przykładów 

szkodliwych skutków nikotynizmu,  

                    alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień 

np. od komputera, internetu, gier   

                    itp. 

             

            Polecenia dla ucznia: 

            1. Porozmawiać z rodzicami , dziadkami i innymi 

członkami rodziny,  jak oni rozumieją  

                pojęcie nałogi 

            2. Wyszukać w internecie przynajmniej po 

jednym skutku negatywnego wpływu  

                nałogów na zdrowie i życie człowieka, w tym 

dzieci i młodzieży. 

            3. Przygotować się do rozmowy na ten temat w 

środę na godz. wychowawczej. 

              
 

 

6. 13.05.2020 
r. 

Religia Temat: Jezus uczy mnie posłuszeństwa. 

Cel: Ukazanie, że miłość                                       i 

posłuszeństwo przenikały całe życie Jezusa . 

Polecenie dla uczniów:                                              

 



 1. Dzisiaj dowiecie się, kto nas uczy prawdziwego 

posłuszeństwa Bogu    i rodzicom oraz co jest 

potrzebne, by być prawdziwie posłusznym.                                         

2. Proszę otworzyć podręczniki na stronie168-170 i 

przeczytać tekst. 3.Zastanów się w jakich momentach 

życia Jezus okazywał posłuszeństwo Ojcu?                                                              

4. Przepisz do zeszytu temat oraz notatkę: Jezus 

Chrystus przez całe życie kochał Ojca i był Mu 

posłuszny. Przez swoje słowa i czyny Pan Jezus uczy nas 

posłuszeństwa. 

 

 


