
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Czwartek    14.04.2020r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 
 

1. 
 

14.04. 
2020 r. 

 
Matematyka 

Temat: Opis prostopadłościanu. 

 

Celem  dzisiejszej lekcji będzie utrwalenie 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. rysuje różne siatki tego samego prostopadłościanu lub sześcianu,  
4. rysuje siatki prostopadłościanów  

w skali. 
  

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.  14.04 
2020 r. 

J.polski Temat: Co wydarzyło się w klasie IIIB? 

 

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

 

1.Zapisz w zeszycie temat. 

2.Przeczytaj  głośno tekst M. Szyszko – Kondej „Napiszę książkę o IIIb, 
ale na pewno nie sama …” (podr. s.272-275).  

3.Powiedz, kto jest narratorem tego fragmentu powieści?  
Zapisz w zeszycie: 
Narratorem w opowiadaniu jest jeden  
z uczniów IIIb (świadczą o tym słowa: „Jest wtorek, druga lekcja. 
Rozmawiamy  
o przyjaźni.”).  

4.Popatrz, jak zaczyna się opowiadanie. Czy wydarzenia są opisane 
zgodnie z ich rzeczywistą kolejnością? (Przypomnij znaczenie słowa: 
chronologia.) 

5.Ułóż chronologicznie podane punkty, uporządkowane zapisz w 
zeszycie: 

 
Informacja o chorobie Felka. 
Omdlenie chłopca. 
Lekcja na temat przyjaźni. 
Przybycie nowego ucznia. 

 



Przyjazd pogotowia. 
Propozycja pomocy. 
Wywołanie Felka do odpowiedzi. 
Troska nauczycielki o ucznia. 
Zamieszanie w klasie. 

 
w zeszycie: 
Przebieg wydarzeń zgodnie z chronologią: 
1. 
2. 
3.     

6. Zadanie: 
Opowiedz głośno historię opisaną w poznanym dzisiaj tekście. 
(Skorzystaj z zapisanego planu wydarzeń!) 

 

3.  14.04 
2020 r. 

J.angielski Topic:Let’s go to summer camp. 

Cel:Uczeń potrafi stosować czasowniki like/love/don’t like /hate z 
formą –ing,Ćwiczenia praktyczne. 

Polecenia dla uczniów: 

1.Zapisz datę i temat lekcji w zeszycie. 

2.Przypomnij słówka z lekcji 8.1/117 i wykonaj ćw.1,2,3/68 –zeszyt 

ćwiczeń. 

3.Zapoznaj się z ilustracją na s.110 –podr. i przeczytaj głośno dialog. 

4.Przepisz słownictwo z lekcji 8.2/117 

5.Przeczytaj zdania z ramki i przepisz do zeszytu oraz spróbuj  je 

przetłumaczyć na j.polski (ustnie). 

6.Wykonaj ćw.7/111-podr. 

Homework:Naucz się nowych słówek z lekcji 8.2/117 –podr. 

 

 

30 min. 

4. 14.04. 
2020 r. 

Wych.fizyczne Temat: Rzut piłką lekarską - LA 

 

Polecenia dla uczniów   

 

Proszę wejść w poniższe linki i obejrzeć krótkie filmiki pokazane są 
ćwiczenia wprowadzające do rzutu piłką lekarską. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-wXI-CI2po&t=18s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wennPV0Nb5Y 

 

 

 

5. 14.04. 
2020 r. 

Religia Temat:  Maryja wzorem posłuszeństwa Bogu. 

Cel: Ukazanie, że posłuszeństwo Bogu towarzyszyło Maryi przez całe życie. 

Polecenia dla uczniów:                                                              1. Osobą 

najbardziej posłuszną Bogu była Maryja. Podczas Zwiastowania 

powiedziała Bogu TAK.                           Zastanówcie się, dlaczego Maryja 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-wXI-CI2po&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=wennPV0Nb5Y


okazała Bogu posłuszeństwo?                                                                                                  

2.Proszę przeczytać fragment Ewangelii wg św. Łukasza 1,26-38.                         

3.Następnie proszę wpisać do zeszytu-pod tematem- słowa Maryi, w 

których okazała Bogu posłuszeństwo.                            4. Praca domowa. 

Napisz, na czym polega naśladowanie Maryi                                w 

Posłuszeństwie Bogu. 

 

 


