
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Środa  20.05.2020r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 
 

1. 
 

20.05. 
2020 r. 

 
Matematyka 

Temat:  Powtórzenie wiadomości                       o prostopadłościanie 

i utrwalenie umiejętności matematycznych. 

 

Celem  lekcji będzie utrwalenie  umiejętności rozwiązywania zadań 

praktycznych, korzystając z poznanych wiadomości. 

 

Uczeń: 

1. opisuje prostopadłościan; 
2. wyróżniania prostopadłościany wśród innych wielościanów; 
3. wskazuje na modelu prostopadłościanu jego krawędzi, 

wierzchołków, ścian;  
4. wskazuje jego krawędzie i ściany prostopadłe i równoległe; 
5. wyróżnia sześciany wśród innych prostopadłościanów. 

 
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.  20.05. 
2020 r. 

J.polski Temat: Kraina języka. Określenia. 

 

Cele: Poznanie informacji o wyrazach określających, ćwiczenie 
umiejętności wskazywania ich w zdaniach. 

 

1.Zapisz w zeszycie temat. 

2. Przypomnij nazwy i pytania poznanych ostatnio części zdania 
(lekcja z 11 maja). 

3.Wykonaj ustnie ćw.1/279 (podr.). 

4.Przeczytaj głośno treść ramki ZAPAMIĘTAJ! (podr. s. 279). 

5. Przepisz do zeszytu informację z ramki ZAPAMIĘTAJ! (podr. s. 
279), (pisz bardzo starannie!). 

6.Wykonaj pisemnie ćw.2 i 5/280 (podr.). 

7.Zadanie:  
Dopisz po trzy określenia do rzeczownika i czasownika: 
bohater (jaki?) ….. 
postępuje (jak?) ….. 

 

 



Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 

 

3.  20.05. 
2020 r. 

Plastyka Temat:   Życzenia i laurka dla kochanej mamy z okazji Dnia 

Matki. 

 
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. 

Wpisz życzenia  i 26 maja  składając życzenia wręczysz MAMUSI  

laurkę. 

Ze względu na osobisty charakter pracy nie wysyłacie 

zdjęć do oceny . 
 

 

4. 20.05. 
2020 r. 

Przyroda  
Temat: Jakie drzewa rosną w lesie? - poznajemy drzewa iglaste i 
liściaste. 
 
Cele: Poznanie wyglądu cech budowy drzew liściastych i iglastych. 

Rozpoznawanie na podstawie opisu, rysunków typowych 
drzew naszych lasów. 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treściami w podręczniku str. 187-
191- zwróć uwagę na poszczególne gatunki drzew, 
szczególnie na kształt korony drzewa, liście, 
kwiaty, nasiona. 

2. Wykonaj zadanie 1, 5 w zeszycie ćwiczeń str. 113, 
114. 

3. Obejrzyj film „Drzewa liściaste i iglaste” 
https://www.youtube.com/watch?v=78FjNSakyKY 

 

 
15min 

5. 20.05. 
2020 r. 

Zajęcia z 
wychowawcą 

Temat: Za co kochamy naszych rodziców? 

            Cel: zastanowienie się, jaką rolę w życiu każdego człowieka 

pełni rodzina.  

                   Autorefleksja nad swoim zachowaniem w domu w stosunku 

do swoich rodziców 

             

            Polecenia dla ucznia: 

            1. Porozmawiać z rodzicami , dziadkami i innymi członkami 

rodziny  na temat ich  

                rodziców, ich życia i ciekawych momentów w życiu 

            2. Wykonać dla mamy i taty mini prezent w postaci kartki 

ozdobnej z życzeniami,   

                wyszukać w internecie stosownego wiersza lub coś innego 

według własnego  

                pomysłu 

            3. Przygotować się do rozmowy na ten temat w środę na godz. 

wychowawczej. 

              

 

 

6. 20.05.2020 
r. 

Religia Temat: Zesłanie  Ducha Świętego. 

Cel: Zapoznanie z wydarzeniem Zesłania Ducha Świętego.                        

 

https://www.youtube.com/watch?v=78FjNSakyKY


Polecenie dla uczniów:                                             

  1.  Odszukaj i przeczytaj fragment   z Dziejów Apostolskich ( Dz2,1-12)  

Zastanów się, jakie dary otrzymali Apostołowie od Ducha Świętego? 

2.Pięćdziesiąt dni po swoim Zmartwychwstaniu, Pan Jezus zesłał na 

Apostołów Ducha Świętego.                          

3.Zapisz do zeszytu temat oraz notatkę: Duch Święty to trzecia Osoba 

Trójcy Świętej. Jest miłością łączącą Ojca i Syna. Został posłany w 

dzień Pięćdziesiątnicy by budować Królestwo Boga na ziemi - Kościół. 

Przyniósł on pierwszym chrześcijanom swe dary, które nazywa się 

charyzmatami. Różne są te dary, najczęściej spotykane to dar 

proroctwa, uzdrawiania oraz modlitwy w językach.                                                                            

 


