
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Środa  27.05.2020r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 
 

1. 
 

27.05. 
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.  27.05. 
2020 r. 

J.polski Temat: Który bohater książki mógłby zostać moim przyjacielem? 
Dlaczego? 

 

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

 

1.Zastanów się, jakie cechy posiada przyjaciel? 

2.Zapisz temat w zeszycie. 

3.Przypomnij bohaterów występujących w lekturze. Co o nich 
wiesz? 
  Uwaga! Podczas pracy korzystaj z tekstu lektury! 

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

Bohaterowie lektury (zapisz, jak się nazywa bohater, kto to jest, 
jakie cechy posiada): 
 -   ……………………..   
 -  ……………………… 
 -  ……………………… 
 -  ………………………. 

7.Zastanów się, który bohater książki mógłby zostać Twoim 
przyjacielem? Dlaczego? 

8.Zadanie: Odpowiedz pisemnie na pytanie zawarte w temacie. 
Uzasadnij swój wybór.  
(3-4 zdania) 

 

Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 

 

 

3.  27.05. 
2020 r. 

Plastyka  

Temat:   Technika pastelowa – egzotyczny ogród. 

 

Cel: poznanie cech nowej techniki plastycznej- techniki pastelowej 
suchej i mokrej. 

 

Polecenia dla uczniów: 

1Przeczytaj uważnie tekst z podręcznika na str.46. 

2. Obejrzyj ilustracje zamieszczone w podręczniku ( kredek 
pastelowych, gumki chlebówki i fiksatywy) 

 

 

 

 

 

 

 



3. Zapisz do zeszytu: 

Technika pastelowa – to technika malarska, w której używa się farb w 

postaci wałeczków uformowanych z pigmentów, kredy i spoiwa. 

Plamy mogą być prześwitujące (pastele suche) lub kryjące ( pastele 
olejne). 

 

UWAGA: egzotyczny ogród to temat pracy plastycznej  - opis 

wykonania pracy  str.47 podręcznik do plastyki kl.4 

 

Zrób zdjęcie pracy i wyślij do oceny . 

 

10 minut 

 

 

 

 

4. 27.05. 
2020 r. 

Przyroda  
Temat: Poznajemy pospolite grzyby jadalne.  
 
Cele: Poznanie pospolitych grzybów jadalnych występujących w 

naszych lasach. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przeczytaj informacje dotyczące cech wyglądu 
budowy grzybów z podręcznika str. 185. 

2. Na podstawie atlasu grzybów lub innych 
dostępnych źródeł informacji uzupełnij tabelę- 
zadanie 5 w zeszycie ćwiczeń str.111.  

3. Wykonaj zadanie 4 w zeszycie ćwiczeń str. 111. 
4. Obejrzyj film „Grzyby jadalne” 
https://www.youtube.com/watch?v=wph0szRmkSE 

 
15min 

5. 27.05. 
2020 r. 

Zajęcia z 
wychowawcą 

Temat: Bawimy się bezpiecznie,  przyjemnie i kulturalnie  

            Cel: zastanowienie się, jaką rolę w życiu każdego dziecka i 

młodego człowieka  

                   odgrywa zabawa i rozrywka. Na czym polega mądra i dobra 

rozrywka 

             

            Polecenia dla ucznia: 

            1. Zrobić zestawienie swoich ulubionych zabaw i rozrywek 

            2. Zastanowić się dlaczego niektóre zabawy są szczególnie 

lubiane przez dzieci i  

                młodzież. Co stanowi ich atrakcyjność? 

            3. Porównać zabawy w czasach obecnych i dawniej - np. 20, 30 

czy 40 lat temu 

            4. Zastanowić się i porozmawiać z rodzicami i innymi członkami 

rodziny - które  

                 zabawy są niebezpieczne i dlaczego?  

 

 

6. 27.05.2020 
r. 

Religia Temat: Święty Jan Paweł II-100 rocznica urodzin . 

Cel: Zapoznanie z ważnymi wydarzeniami z życia JP II oraz 

nauczaniem .                        

Polecenie dla uczniów:                                             

  1. Materiały do lekcji znajdują się w dzienniku elektronicznym. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wph0szRmkSE

