
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Wtorek  26.05.2020r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 

 
26.05. 
2020 
r. 

 
Matematyka 

Temat: :   Prostopadłościny – zadanie klasowe 

 

Celem  sprawdzenie wiadomości i umiejętności z zakresu prostopadłościanów. 

 

 

Od godz. 8 :00 do 

8: 30 łączymy się 

przez aplikację 

ZOOM  

 

2.  26.04 
2020 

r. 

     Muzyka Temat.  . Dla Ciebie mamo, dla ciebie tato. 
Czytamy z podręcznika str. 112-115 
Słuchamy piosenki „Dla ciebie mamo”, tekst, str 112 
 
Link do utworu: 
https://www.youtube.com/watch?v=hnwfsXwLpqk 
 
próbujemy zaśpiewać 
 
Proszę sobie przeczytać tekst „Piosenki dla taty”. 
Nie ma jej na youtubie. 
 
Pod tematem robimy rysunek do piosenki Dla ciebie mamo lub do 
piosenki Piosenka dla taty. 
 

 

 

3.  26.05. 
2020 

r. 

     J.polski Temat: Czy życzenia zawsze powinny się spełniać? 

 

Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy i interpretacji tekstu, 
samodzielnego poszukiwania i selekcji informacji. 

 

1.Zastanów się, czy lubisz, gdy Twoje życzenia się spełniają? Dlaczego? 

2.Zapisz temat w zeszycie. 

4.Przypomnij historię czerwonego krzesła – skąd się wzięła jego magiczna 

moc (informacje znajdziesz na pierwszej stronie powieści – wprowadzenie). 
Zapisz w zeszycie notatkę. 

5.Przypomnij, jakie i czyje życzenia spełniło krzesło.  

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

Krzesło spełniło wiele życzeń bohaterów powieści (zapisz, kto wypowiadał 

życzenie i jakie ono było): 
 -   ……………………..   
 -  ……………………… 

 -  ……………………… 
 -  ………………………. 

7.Zastanów się, jakie są korzyści z posiadania przedmiotu spełniającego 
życzenia, a jakie związane z tym niebezpieczeństwa.  

(Tych informacji nie zapisujesz w zeszycie!). 

8.Zadanie: Zapisz w zeszycie, jakie Twoje  życzenie mogłoby spełnić 
czerwone krzesło z powieści Andrzeja Maleszki. (Zapisz je w formie ładnej 

 

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


prośby!) 

 

Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 

 

4. 26.05. 
2020 

r. 

J.angielski  

Topic:Healthy lifestyle-reading. 

 

Cel: Rozwijamy umiejętności czytania.Uczeń rozumie tekst o zdrowych 
nawykach. 

 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie datę i  temat z w zeszycie.  
2. Przypomnij  zaimki pytające oraz zaimki w funkcji 

dopełnienia.(s.111-Get grammar,s.113-Get grammar)i wykonaj 
ćw.1,3/70 –zeszyt ćwiczeń. 

3. Przepisz  do zeszytu zwroty i słownictwo  z lekcji 8.5/117 
4. Otwórz podręcznik na s.115 i wykonaj ćw.1,4,5 
5. Homework:Learn new words (lesson 8.5/117) 
     

   Spotykamy się na platformie Zoom o godz.11:00 

Zadania prześlij na adres:dubieckoang@gmail.com 

 

        

 

 

 

30 min. 

5. 26.05. 
2020 

r. 

Wych.fizyczne  

Test sprawności fizycznej  K. Zuchory 

 

Polecenia dla uczniów   

 

Film pokazujący  wszystkie  elementy  testu Zuchory 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=aNKXwJjNYLR9KwjqHxExUoFQnvPI4xq1nJeBuNwBclxxKJyZ9g 

 

Omówienie i pokaz poszczególnych  elementów  testu Zuchory. Rady, 
dzięki którym uczeń będzie mógł lepiej wykonać ten test. 

 

1 element testu „Szybkość” 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=qUYUGEQiODrbyy1QgMDLniryM1u6CAUZSS17vNdDiI82blLQgB 

 

2 element  testu „Skoczność” 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=NGXAVk1beOALDVr8AN4wlEYUoo1hcJXF8SIHsvUQbTh6ajXrzV 

 

 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=aNKXwJjNYLR9KwjqHxExUoFQnvPI4xq1nJeBuNwBclxxKJyZ9g
https://ewf.h1.pl/student/?token=qUYUGEQiODrbyy1QgMDLniryM1u6CAUZSS17vNdDiI82blLQgB
https://ewf.h1.pl/student/?token=NGXAVk1beOALDVr8AN4wlEYUoo1hcJXF8SIHsvUQbTh6ajXrzV

