
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Poniedziałek   25.05.2020r. 

 

Lp. 

 

Data  

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji 

na pracę on – 

line 

 

 

1. 

 

25.05. 

2020 r. 

 

Matematyka 

Temat: :   Ułamki dziesiętne - ułamki o mianowniku 10, 100, 1000. 

 

Celem  poznanie podstawowych informacji o ułamkach dziesiętnych. 

 

Uczeń: 

 

1. podaje przykłady ułamków dziesiętnych o mianowniku 10, 100, 1000; 
2. odczytuje i zapisuje ułamki dziesiętne w postaci dziesiętnej; 
3. wyszukuje ułamki dziesiętne w zbiorze danych liczb; 
4. odczytuje ułamki dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej – proste 

przykłady.  
 

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 (wyznaczeni uczniowie) 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.  25.05. 

2020 r. 

 J. polski  

Temat: „Czuję, że będą kłopoty”. Niezwykłe przygody bohaterów książki 

„Czerwone krzesło” Andrzeja Maleszki. 

 

Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy i interpretacji tekstu, 

samodzielnego poszukiwania i selekcji informacji, opowiadania. 

 

1.Zastanów się, czy podobała Ci się przeczytana lektura? Dlaczego? 

2.Zastanów się, czy utwór opowiada historię prawdziwą?  

3.Zapisz temat w zeszycie. 

4.Przypomnij, jakie znasz elementy świata przedstawionego w utworze 

literackim. 

5. Zapisz w zeszycie notatkę (uzupełnij miejsca wykropkowane): 

Świat przedstawiony w lekturze: 

 - czas: ….. 

 - miejsce: ….. 

 - bohaterowie: ….. 

 - wydarzenia: …… 

 



6.Przypomnij, jakie przygody przeżyli bohaterowie lektury. Zapisz w 

zeszycie: 

Bohaterowie lektury przeżyli wiele przygód: ……………….. (tylko wyliczasz 

przygody, nie opisujesz ich!) 

7.Wybierz jedną przygodę bohaterów lektury i naucz się ją opowiadać.  

(Uwaga! Podczas pracy korzystaj z tekstu lektury!) 

8.Zadanie: Opowiedz wybraną przygodę  

(tę, którą się nauczyłeś opowiadać na lekcji!) bliskiej osobie. 

 

Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 

 

3.  25.05. 

2020 r. 

Przyroda  
Temat: Jakie zwierzęta spotykamy w lesie? 
 
Cele: Poznanie charakterystycznych gatunków zwierząt w poszczególnych 

warstwach lasu. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Z tematu „Las ma budowę warstwową” wyszukaj typowe 
zwierzęta dla danej warstwy. 

2. Na podstawie schematu w podręczniku str. 182-183 zwróć 
uwagę w jakich warstwach żyją ptaki, ssaki, płazy, węże itp. 

3. Zwróć uwagę na warunki dominujące w poszczególnych 
warstwach lasu. 

4. Wykonaj zadanie 3 w zeszycie ćwiczeń str. 110. 
5. Przypomnij i uzupełnij wiadomości o występowaniu 

zwierząt w poszczególnych warstwach lasu- zadanie 1 w 
zeszycie ćwiczeń str. 110. 

6. Wykonaj zadanie 2 z podręcznika str. 186, zdjęcie 
odpowiedzi wyślij na e-maila jan.slimak@vp.pl 
 
 

 
15min 

4. 25.05. 

2020 r. 

Historia            Temat: Pilecki i Inka - żołnierze niezłomni 

 

              Cel: poznanie wybitnych postaci polskiej konspiracji z czasów  

                      okupacji 1939 - 1944, powstania warszawskiego i czasów 

powojennych, gdy  

                      Polska była zależna od Rosji Sowieckiej 

 

Polecenia dla ucznia: 

1. Samodzielna praca z podręcznikiem  od s. 132 do 135 

2. W zeszycie: 

-  na środku strony zapisać  imię i nazwisko W. Pileckiego i D. 

Siedzikówny oraz jej pseudonim 

-  zrobić mapę mentalną  - czyli od pauz zrobionych od 

wymienionych osób w różnych kierunkach zapisać krótkie 

informacje - kim były te osoby, czego dokonały i dlaczego Polacy 

uważają je za swoich bohaterów  

- zapisać datę Narodowego Dnia pamięci "Żołnierzy Wyklętych" 

3. Obejrzeć dokładnie wszystkie ilustracje od s. 132 do s. 135 

4. Przeczytać wyjaśnienia pojęć: obóz koncentracyjny, komunizm, 

polskie władze komunistyczne 

5. Przeczytać tekst źródłowy na s. 133 pt. "Dlaczego walczymy?" 

 

 

5. 25.05. 

2020 r. 

Wych.Fizyczne Zachęcam do aktywności fizycznej w domu.                                                                                     

Kolejny zestaw ćwiczeń  przygotowany przez dr Krzysztofa Warchoła jest to 

już 9 zestaw ćwiczeń. 

 

http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_9_szkoly_podstawowe_klasy_IV.pdf 

 

 

mailto:jan.slimak@vp.pl
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_9_szkoly_podstawowe_klasy_IV.pdf


WF online w domu – ćwiczenia „Ruletka” 

Wejdź w poniższy link i wykonaj ćwiczenia 

 

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-ćwiczenia 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-ćwiczenia

