
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Czwartek    21.05.2020r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 
 

1. 
 

21.05. 
2020 r. 

 
Matematyka 

Temat: :  Powtórzenie wiadomości                       o prostopadłościanie - 

sprawdź swoje wiadomości. 

 

Celem  lekcji będzie utrwalenie wiadomości i umiejętności związanych           

z prostopadłościanami.  

 

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; 
6. rozwiązuje zadania praktyczne. 

 
 

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.  21.05. 
2020 r. 

J.polski Temat: Grupa podmiotu i grupa orzeczenia. 

 

Cele: Poznanie informacji o grupie podmiotu i grupie orzeczenia, 
ćwiczenie umiejętności oddzielania grup. 

 

1.Zapisz w zeszycie temat. 

2. Przypomnij pytania poznanych ostatnio części zdania: orzeczenia i 
podmiotu.  

3.Wykonaj pisemnie ćw.6/281 (podr.). 

4.Przeczytaj głośno treść ramki ZAPAMIĘTAJ! (podr. s. 281). 

5. Przepisz do zeszytu informację z ramki ZAPAMIĘTAJ! (podr. s. 281), 
(pisz bardzo starannie!). 

6.Wykonaj pisemnie ćw.7/282 (podr.). 

7.Zadanie:  
 - Wykonaj pisemnie ćw.10/282 (podr.). 
 - Ochotnicy! Wykonaj pisemnie ćw.11/283 (podr.). 

 

Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 

 



3.  21.05. 
2020 r. 

J.angielski Topic:What’s the weather like?-speaking. 

Cel:Rozwijamy umiejętności mówienia.Uczeń potrafi opisać pogodę. 

Polecenia dla uczniów: 

1.Zapisz datę i temat lekcji. 

2.Przypomnij wiadomości (zaimki pytające). 

2.Przepisz do zeszytu słownictwo i zwroty z lekcji 8.4/117-podr. 

3.Wykonaj ćw.1,2/114(ustnie)podr. 

4.Wykonaj ćw.3,4,5/114-podr. 

5.Homework:Describe today’s weather(3-4 sentences).Opisz pogodę w 

dniu dzisiejszym(3-4 zdania po angielsku.) 

            

Good luck!Powodzenia. 

 

30 min. 

 

 

 

 

Od godz. 10:00 do 
10:30 łączymy się 
przez aplikację 
Zoom 

4. 21.05. 
2020 r. 

Wych.fizyczne Temat: Biegi przełajowe – Pokonujemy trasę biegu przełajowego 

 

Polecenia dla uczniów   

  

Proszę obejrzeć filmik o technice biegania. Zwracamy uwagę na 
poprawną postawę ciała, prace nóg i rąk oraz najczęściej popełniane 
błędy techniczne.  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=sRcg5vjby8s  

 

  

Kolejny filmik Indywidualne Mistrzostwa Polski w biegach 
przełajowych.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=i6fRgO8hNkU  

 

  

Sztafetowe biegi przełajowe. Proszę obejrzeć.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=PTV_ubfdkV4 

                       

 

5. 21.05. 
2020 r. 

Religia Temat:  Duch Święty nas umacnia. 

Cel: Ukazanie, że Duch Święty udziela nam darów do godnego 

przezywania życia.                                                               

  Polecenia dla uczniów:                                                            

   1.  Przepisz temat do zeszytu.            

2.Narysuj drzewo z Duchem Świętym jako gołębicą na jego wierzchołku, 

które będzie miało na gałęziach wypisane owoce Ducha Świętego. 

"Owoce Ducha 

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sRcg5vjby8s
https://www.youtube.com/watch?v=i6fRgO8hNkU
https://www.youtube.com/watch?v=PTV_ubfdkV4


dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma 

Prawa." Ga5,22                                                                      

    3. Pobierz ze strony szkoły materiały do lekcji. 

 


