
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Czwartek    28.05.2020r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 

 
28.05. 
2020 
r. 

 
Matematyka 

Temat: :    Porównywanie ułamków dziesiętnych. 

 

Celem  poznanie algorytmu porównywania ułamków dziesiątnych. 

 

Uczeń: 

 

1. porównuje ułamki dziesiętne – proste przypadki; 
2. porównuje ułamki dziesiętne, korzystając z ilustracji; 
3. porządkuje rosnąco lub malejąco ułamki dziesiętne. 

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.  28.05. 
2020 

r. 

J.polski  

Temat: Dorośli czy niedorośli? 

 

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

 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2.Przypomnij postacie osób dorosłych występujących w lekturze. Co o nich 
wiesz? 
  Uwaga! Podczas pracy korzystaj z tekstu lektury! 

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

Dorośli bohaterowie lektury: 
 -  rodzice bohaterów dziecięcych: ….... 
 -  problemy, z którymi borykają się rodzice: ..….. 
 -  nietypowy bohater dorosły: ……. 
 -  zły bohater: ……. 

5.Przypomnij, jakie relacje miały dzieci z rodzicami, a jakie z ciotką Marylą?  

6.Przypomnij, co spowodowało zmianę zachowania rodziców? 

7.Zastanów się, dlaczego Wiki (zmieniona ciotka Maryla) chciała zostac małą 
dziewczynką. 

8.Zadanie: Zapisz w zeszycie rady, jakich udzieliłbyś dorosłej ciotce Maryli 
(3-5 zdań). 

Moje rady dla dorosłej Ciotki Maryli:  

 



 1.  ……. 
 2.  ……. 
 3.  ……. 

 

Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 

 

3.  28.05. 
2020 

r. 

J.angielski Topic:My lifestyle-listening and writing. 

Cel:Rozwijamy umijętności słuchania I pisania.Uczeń potrafi zrozumieć 
rozmowy o zdrowym trybu życia i napisać krótki tekst. 

Polecenia dla uczniów: 

1.Zapisz datę i temat lekcji. 

2.Wykonaj ćw.1,2,/116-podręcznik. 

3.Przeczytaj tekst „My lifestyle” z ćw.5/116  i spróbuj przetłumaczyć na język 
polski. 

4.Homework:ex.5/73-your workbook. 

    

Spotykamy się na platformie Zoom o godz.10:00 

Zadania prześlij na adres:dubieckoang@gmail.com 

 

 

30 min. 

4. 28.05. 
2020 
r. 

Wych.fizyczne Test sprawności fizycznej  K. Zuchory – cd. 

 

Polecenia dla uczniów   

Proszę kliknąć w poniższe linki i obejrzeć filmiki i wspólnie z prowadzącym 
wykonywać poszczególne elementy testu. 

 

3 element testu „Siła ramion” 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=mtEkvwF7fAtOdfH4zXOwd851C0rMQTXMwCm2MrXrh8wZDoV2Ef 

 

4 element testu „Gibkość” 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=HE4kqryoBdAB0TMoWVXxDTCeJQsL6tlVT1i4YQWBSMt8qaY8bm 

 

 

5. 28.05. 
2020 
r. 

Religia Temat: Kochamy nasze mamy. 

Cel: Pogłębianie więzi rodzinnych. 

Polecenie dla uczniów:                                               

1. Kilka dni temu obchodziliśmy Dzień Matki, który powinien trwać o wiele dłużej 

niż jeden dzień. Zastanów się, za co jesteś wdzięczny swojej mamie? Za co ją 

kochasz?                                         

2.Zadanie dla ciebie. Przygotuj dla mamy miłą niespodziankę, np. zrób porządek, 

zaopiekuj się młodszym rodzeństwem, przygotuj deser.   

3.Przepisz temat do zeszytu, a pod tematem zrób ilustrację do wykonanego 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=mtEkvwF7fAtOdfH4zXOwd851C0rMQTXMwCm2MrXrh8wZDoV2Ef
https://ewf.h1.pl/student/?token=HE4kqryoBdAB0TMoWVXxDTCeJQsL6tlVT1i4YQWBSMt8qaY8bm


zadania. 

 


