
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Poniedziałek   18.05.2020r. 

 

Lp. 

 

Data  

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji 

na pracę on – 

line 

 

 

1. 

 

18.05. 

2020 r. 

 

Matematyka 

Temat: Pole prostopadłościanu – rozwiązywanie zadań. 

 

Celem lekcji będzie utrwalenie algorytmu obliczania pola powierzchni 

prostopadłościanu. 

 

Uczeń: 

1. oblicza pole powierzchni prostopadłościanu, mając daną jego siatkę,  

2. oblicza pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu, mając dane 
wymiary, wyrażone jednakowymi jednostkami długości,  
rozwiązuje proste zadania praktyczne na pole prostopadłościanu.  

3. rozwiązuje zadania tekstowe  
o podwyższonym stopniu trudności na obliczanie pola prostopadłościanu  
z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego, a także gdy 
wymiary podane są w różnych jednostkach. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat z w zeszycie.  
2. Przeanalizujcie informacje                                i polecenia zamieszczone                            

w materiale  wysłanym na adres e-mail Twoich Rodziców ( 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.  18.05. 

2020 r. 

 J. polski Temat: Przygotowujemy się do pisania listów. 

 

Cele: Zapoznanie z budową listu, z informacjami na temat historii pisania 

listów; ćwiczenie umiejętności czytania głośnego ze zrozumieniem. 

 

1.Zapisz w zeszycie temat. 

2. Zapisz w zeszycie: 

     list – pisemna wypowiedź skierowana do osoby lub instytucji 

3.Przeczytaj głośno informacje Czy wiesz, że… (podr. s.278). 

4. Przeczytaj głośno informacje o budowie listu (podr. s.277). Zapisz je w 

zeszycie (pisz bardzo starannie!). 

5.Przypomnij, jak zapisujemy adres (podr.s.277, informacja w zeszycie). 

6.Przeczytaj głośno 10 wskazówek… dla piszącego list (podr. s.276). 

7. Przeczytaj głośno WZÓR listu (podr. s.278). 

8.Zadanie: Zapamiętaj, z jakich części składa się list (jak jest zbudowany). 

 

 



Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 

3.  18.05. 

2020 r. 

Przyroda  
Temat: Jakie organizmy spotykamy w lesie? 
 
Cele: Poznanie typowych organizmów występujących w lesie. Poznanie 

pospolitych grzybów oraz wskazówek dotyczących zachowania się w 
lesie.  

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treściami w podręczniku str. 184-186. 
2. Na podstawie opisu i rysunków grzybów jadalnych oraz 

atlasu grzybów (Internet)- wykonaj zadanie 3,4 ,5 str. 111-
112 w zeszycie ćwiczeń. 

3. W oparciu o treści z podręcznika str. 186 wykonaj zadanie 6 
w zeszycie ćwiczeń str. 112- zdjęcie zadania wysłać na e-
mail: jan.slimak@vp.pl 

 

 
15min 

4. 18.05. 

2020 r. 

Historia            Temat: Zośka, Alek i Rudy - bohaterscy harcerze 

 

              Cel: poznanie postaci bohaterskich harcerzy- działaczy polskiej 

konspiracji z czasów  

                      okupacji 1939 - 1944 i powstania warszawskiego 

 

Polecenia dla ucznia: 

1. Samodzielna praca z podręcznikiem  od s. 126 do 129 

2. W zeszycie: 

- zapisać wyjaśnienie skrótu AK, nazwy Szare Szeregi,  

- podać prawdziwe nazwiska harcerzy o pseudonimach 

wymienionych w temacie 

- ułożyć 4 zdania o akcji pod Arsenałem 

- podać datę wybuchu i zakończenia powstania warszawskiego,  

- określić z kim walczyli powstańcy i o co 

3. Obejrzeć dokładnie wszystkie ilustracje od s. 126 do s. 129 

4. Zadanie dla chętnych na ocenę celującą: 

przeczytać tekst na s. 130 - 131 i przygotować się do mini 

konkursu historycznego na temat najsłynniejszych akcji Szarych 

Szeregów w czasie okupacji 

 

 

5. 18.05. 

2020 r. 

Wych.Fizyczne Temat:   Poznajemy zasady  biegu na orientację.   

 

Polecenia dla uczniów   

Proszę kliknąć w poniższe linki 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=_inJQrXw77A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vKuV4SMA5fo 

 

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_8_szkoly_podstawowe_klasy_IV.pdf 

 

Proszę uczniów, którzy nie przesłali do mnie jeszcze  

rozwiązanego testu „Test wiedzy o sporcie” aby to zrobili do 

dnia 22.05.2020 r.          Test jest do pobrania na stronie w 

załączniku dla danej klasy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_inJQrXw77A
https://www.youtube.com/watch?v=vKuV4SMA5fo
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_8_szkoly_podstawowe_klasy_IV.pdf


Proszę przesłać na mojego  e-maila piotr.blecharczyk@wp.pl  

Pozdrawiam wszystkich 

 

 

mailto:piotr.blecharczyk@wp.pl

