
Klasa IV A 
 

Tematyka  i zagadnienia z matematyki w dniach od 11.05.2020 r – do 15.05.2020 r. 

 W związku, że od 11.05.2020 r. uwzględniamy pracę na platformie Microsoft Teams  

 zagadnienia do realizacji na lekcji matematyki zostały przedstawione ogólnie. 

 

Pytania i informacja zwrotna poprzez dziennik elektroniczny lub 

e-mail:wolek.m@ssp.palecznica.pl 

Konsultacje telefoniczne dla uczniów - wtorek w godz. 12.55 - 13.40 

Konsultacje poprzez platformę Microsoft Teams  
Konsultacje telefoniczne dla rodziców  wtorek 17.00-18.00 

Data i temat lekcji Zagadnienia i zadania do realizacji na lekcji 

   11.05.2020 

  (poniedziałek) 

 

Temat: Obliczanie 

ułamka liczby naturalnej. 

 

 

1.Przypomnienie wiadomości – Obliczanie ułamka danej liczby. 

2. Rozwiązywanie zadania 8 i 9 str.270 

3. Przypomnienie - zamiana jednostek: godziny na minuty, 

kilograma na dekagramy oraz rozwiązywanie zadania 7 str. 271 

4.Praca domowa str. 273 zad. 1, 2 

   12.05.2020 (wtorek) 
    (ZDW)  

 

Temat: Zadania rozmaite. 

 

1.Praca na platformach edukacyjnych : 
epodreczniki – materiał udostępniony (dowolne zadania) 

Microsoft Teams – wyjaśnianie zadań 

 

   13.05.2020  (środa) 

 
Temat: Zastosowanie 

obliczenia ułamka danej 

liczby do rozwiązywania 
zadań tekstowych. 

 

 

1.Rozwiązywanie zadań z treścią str. 272 zad. od 12 do 15 str. 272  

( 2 do wyboru) 

2.Praca na platformie https://www.matzoo.pl/klasa4/21 

3. Dla chętnych – zad. na medal str.272 zad. 17 lub 18 

 

4. Praca domowa – str. 273 zad. 3,4 

 

   14.05.2020 (czwartek) 

 
Temat: Porównywanie 

ułamków o takich samych 

mianownikach. 
 

 

1.Omówienie zadania wprowadzającego str. 274 

2. Zaznaczanie ułamka na osi liczbowej – zaznaczanie punktów. 

3.Odczytywanie ułamków str. 274 zad.1 
4.Omówienie zad. wprowadzającego str. 275 

5. Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach. 

6. Praca domowa zad. 6,7 str. 276 

Dla chętnych: https://szaloneliczby.pl/wskaz-najwiekszy-ulamek/ 

   15.05.2020 (piątek) 

 
Temat: Porównywanie 

ułamków o takich samych 
licznikach. 

 

 

1.Omówienie zadania wprowadzającego str. 278 

2.Porównywanie ułamków o takich samych licznikach – zad.9 str.278 
3. Zapisywanie informacji do zeszytu str.279 ( niebieska ramka) 

4. Rozwiązywanie zadań( dwa zadania  do wyboru, dla chętnych 

może być więcej) od zad.13 do 19 
5.Praca długoterminowa metodą projektu- informacja  str. 267 

( niebieska ramka)oraz podczas lekcji on-line. 

 Praca wykonana na kartce A4. 

TERMIN PRZESŁANIA 18.05.2020 r. 
 

https://www.microsoft.com/pl-pl/education/products/teams
https://www.microsoft.com/pl-pl/education/products/teams
https://www.matzoo.pl/klasa4/21
https://szaloneliczby.pl/wskaz-najwiekszy-ulamek/


 


