
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Poniedziałek  15.06.2020r. 

 

Lp. 

 

Data  

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

 

1. 

15.06. 

2020 r. 

Matematyka Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000. 

 

 

Celem lekcji jest utrwalenie algorytmu mnożenia ułamków dziesiętnych przez 

10, 100, 1000. 

Uczeń: 

1. mnoży ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000 – proste przykłady;  

2. rozwiązuje proste zadania otwarte i zamknięte z zastosowaniem 
mnożenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000; 

3. podaje zasady mnożenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 
1000;  

4. rozwiązuje proste równania,  
w których występuje mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 
100, 1000; 

5. rozwiązuje zadania tekstowe  
z zastosowaniem mnożenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 
1000. 

 

Łączny czas lekcji 

online – 30 min  

 

 

 

Od godz. 8 : 00 do 

8 : 30 łączymy się 

przez aplikację 

ZOOM  

 

2.  15.06. 

2020 r. 

J.polski Temat: Czy rozumiem to, co czytam? (Astrid Lindgren „Ronja, córka 

zbójnika”). 

 

Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania głośnego ze zrozumieniem, 

samodzielnego wyszukiwania i selekcji potrzebnych informacji. 

 

1.Zapisz w zeszycie temat. 

2.Przeczytaj głośno tekst Astrid Lindgren „Ronja, córka zbójnika” (podr. 

s.299-302).  

3. Zapisz 10 pytań i odpowiedzi na nie dotyczących wydarzeń i postaci z 

przeczytanego tekstu (najpierw pisz w brudnopisie,  potem przeczytaj 

głośno zapisane pytania i odpowiedzi, popraw, jeśli trzeba i dopiero wtedy 

przepisz do zeszytu!)  

UWAGA!  

Pamiętaj, że odpowiedzi zapisujesz całym zdaniem! 

Ocenie podlega też estetyka zapisu! 

 

Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 

 

 

3.  15.06. 

2020 r. 

Przyroda  
Temat: Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie- powtórzenie 
wiadomości. 

 
15min 



 
Cele: Przypomnienie, uzupełnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących 

przystosowania się i życia w wodzie i na lądzie. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przypomnij podstawowe wiadomości dotyczące środowiska 
wodnego i lądowego z podręcznika str. 202-203. 

2. Na podstawie przeczytanych wiadomości, fotografii i informacji 
zawartych w „To najważniejsze” po każdym temacie w dziale 7- 
wykonaj zadania 1,2,3,4,5,6 str. 120-122 w zeszycie ćwiczeń.  

4. 15.06. 

2020 r. 

Historia             Temat: „Solidarność”  i jej bohaterowie 

              Cel: Poznanie warunków życia Polaków w komunistycznej Polsce, 

okoliczności tworzenia NSZZ „Solidarność” i postaci związanych z tym ruchem 

związkowym  

 

Polecenia dla ucznia: 

1. Samodzielna praca z podręcznikiem - przeczytać tekst od  s. 

142 do 147 

2. Obejrzeć ilustracje i przeczytać ich opisy na w/w stronach 

3. W zeszycie zapisać: 

-  co znaczył skrót PRL 

-  kiedy i gdzie powstał NSZZ „Solidarność”. Wyjaśnić ten skrót 

-  imiona i nazwiska wybitnych i zasłużonych postaci 

związanych z polskim ruchem związkowym w latach 80- tych 

XX w. 

4. Wyszukać na współczesnej mapie Polski miasto Gdańsk 

 

5. 15.06. 

2020 r. 

Wych.fizyczne Zachęcam do aktywności fizycznej w domu                                                                                     

Kolejny zestaw ćwiczeń  przygotowany przez dr Krzysztofa Warchoła 

jest to już XII zestaw ćwiczeń.  

 

http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_12_szkoly_podstawowe_klasy_IV.pdf 

 

Poranna gimnastyka dla uczniów. Zestaw ćwiczeń angażujących 

wszystkie duże grupy mięśniowe oraz stawy. Zwiększa 

uelastycznienie i mobilność ciała. 

 

Proszę wejść w poniższy link i wspólnie z prowadzącym wykonywać 

ćwiczenia 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=ZCzO10w2rcQh2Oo4pFjWD8f1ytqUIe4Difd2LiqiBugfhrXsi2 

 

 

 

 

http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_12_szkoly_podstawowe_klasy_IV.pdf
https://ewf.h1.pl/student/?token=ZCzO10w2rcQh2Oo4pFjWD8f1ytqUIe4Difd2LiqiBugfhrXsi2

