Klasa IV A
Tematyka i zagadnienia z matematyki w dniach od 18.05.2020 r – do 22.05.2020 r.
Zagadnienia do realizacji na lekcji matematyki zostały przedstawione ogólnie w związku
z pracą na platformie Microsoft Teams
Data i temat lekcji

18.05.2020
(poniedziałek)
Temat: Ćwiczenia w
porównywaniu ułamków.

Zagadnienia i zadania do realizacji na lekcji

1.Przypomnienie wiadomości – Porównywanie ułamków o
takich samych mianownikach oraz o takich samych licznikach.
2. Praca samodzielna - rozwiązywanie zadań ,, Co umiem?”
str.280 zad.1,2,3,4
3.Rozwiązywanie zadania problemowego str280 zad.21
4.Praca domowa- epodreczniki – materiał udostępniony -Porównywanie
ułamków o jednakowych licznikach lub mianownikach zad.1,2,3
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/Dh9IEd0t7/jZUWqKsB
lub rozwiązywanie dowolnych ćwiczeń na wsipnet.pl

19.05.2020 (wtorek)
(ZDW)

Temat: Porównywanie
ułamków - ćwiczenia.

20.05.2020 (środa)
Temat: Dodawanie
ułamków o tych samych
mianownikach.

21.05.2020 (czwartek)
Temat: Odejmowanie
ułamków o tych samych
mianownikach.

22.05.2020 (piątek)
Temat: Dodawanie i
odejmowanie ułamków.

1.Praca na platformach edukacyjnych :
Microsoft Teams – wyjaśnianie zadań.

Rozwiązywanie zadań na platformie Wsipnet ( zakładka –
Zadania – Ćwiczenia – Matematyka - IV Ułamki zwykłe i
dziesiętne - IV.7 Zestaw 1
1. Omówienie zadania wprowadzającego str. 281
2.Rozwiązywanie zadań str. 282 zad. 1,2,3
3.Zapisywanie informacji do zeszytu str.283( niebieska ramka)
4.Praca samodzielna zad. 4 str.283, zad. 7 str.284
5. Dla chętnych https://szaloneliczby.pl/dodawanie-ulamkow-o-tymsamym-mianowniku/
6. Praca domowa – str. 283 zad. 5,6
1.Omówienie zadania wprowadzającego str.284
2. Odejmowanie ułamków na osi liczbowej – zad. 12 str. 285
3. Zapisywanie informacji do zeszytu str.285( niebieska ramka)
4.. Rozwiązywanie zadań od zad.15,16 str. 286
6. Praca domowa zad. 13,14 str. 286
1.Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu ułamkówrozwiązywanie zadań od zad.17 do 23 str.286 ( cztery dowolne
zadania) praca samodzielna
2. Dla chętnych zad.4 str.287
3.Praca domowa do przesłania str. 287 zad. 26
oraz 1,2,3 Co umiem? Str. 287

Rozwiązywanie zadań wsipnet.pl Zestaw V.1.
Pytania i informacja zwrotna poprzez dziennik elektroniczny lub
e-mail:wolek.m@ssp.palecznica.pl
Konsultacje telefoniczne dla uczniów- wtorek w godz. 11.50-12.35
Konsultacje poprzez platformę Microsoft Teams
Konsultacje telefoniczne dla rodziców wtorek 17.00-18.00

