
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Wtorek   19.05.2020r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 

 
 19.05. 
2020 
r. 

 
Matematyka 

Temat:  Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem własności 

prostopadłościanu. 

 

 Celem  lekcji będzie utrwalenie umiejętności wykorzystywania w praktyce 

informacji o prostopadłościanie. 

 

Uczeń:  

1. rozwiązuje zadania otwarte 
 i zamknięte z uwzględnieniem własności prostopadłościanu i obliczaniem 
jego pola powierzchni – proste przypadki. 

 Polecenia dla uczniów: 

2. Zapiszcie temat z w zeszycie.  

3. Przeanalizujcie informacje i polecenia zamieszczone w materiale  
wysłanym na adres e-mail Twoich Rodziców oraz ( wszystkie zadania 
analizujemy                    w czasie lekcji online, prowadzonej na aplikacji 
ZOOM). 

4. 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.  19.04 
2020 

r. 

     Muzyka Temat: Temat. Warsztat muzyczny. Powtórzenie wiadomości. 
 
 Proszę o powtórzenie wiadomości na temat: 
 - polskie tańce narodowe 
 i stroje ludowe z poszczególnych regionów Polski 
 - tradycje i zwyczaje Wielkanocne 
 - Symbole narodowe 
 - przypominamy piosenkę „Ekorock” i „Polska flaga”. 

 

 

3.  19.05. 
2020 

r. 

     J.polski  

Temat: Piszemy listy. 

 

Cele: Utrwalenie informacji o budowie listu, ćwiczenie umiejętności jego 
pisania. 

 

1.Zapisz w zeszycie temat. 

2. Przypomnij informacje o budowie listu – przeczytaj je głośno (podr. 
s.277).  

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

4.Napisz w brudnopisie list do wybranej przez siebie osoby, w którym 
opowiesz o swoim codziennym życiu. 

5. Przeczytaj głośno napisany przez siebie list, nanieś poprawki i przepisz 

go do zeszytu (pisz bardzo starannie!). 

6.Zadanie: Przeczytaj swój list bliskiej osobie. 

 

 



Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 

4. 19.05. 
2020 

r. 

J.angielski  

Topic:The Terrific Two- Dug’s sports hero. 

Cel:Uczeń potrafi zadawać pytania szczegółowe w czasie Present Simple 
Tense. 

 

 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie datę, temat z w zeszycie. 
2. Zapoznaj się z ilustracją na s.112. 
3. Wykonaj ćw.1,2,3/112-podr. 
4. Przepisz do zeszytu słówka z lekcji 8.3 i przeczytaj je głośno. 
5. Zapisz w zeszycie zaimki pytające:who-kto,what-co,when-

kiedy,where-gdzie,whose-czyj,czyja,czyje,how many –ile 
6. Przeanalizuj treść tabelki Get Grammar s.113 i przepisz do 

zeszytu pytania szczegółowe i odpowiedzi. 
7. Wykonaj ćw.4/113-podr. 
8. Homework(zadanie)ex.2/70-your workbook. 
 

Zadania prześlij na adres:dubieckoang@gmail.com 

 

Good luck.Powodzenia. 

30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od godz. 11:00 do 

11:30 

łączymy się przez 
aplikację Zoom. 

5. 19.05. 
2020 

r. 

Wych.fizyczne Temat: Poznajemy  zabawy i gry terenowe.  

  

Polecenia dla uczniów   

Proszę  obejrzeć filmiki.  

  

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

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=vg_espjJaS8 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yBBqQhwNVmU
https://www.youtube.com/watch?v=ehJzlE_vHGU
https://www.youtube.com/watch?v=vg_espjJaS8

