
Plan pracy na tydzień 04.05.2020 - 08.05.2020 

 Drodzy czwartoklasiści. 

Podaję Wam harmonogram pracy na kolejny tydzień. 
 

Prosiłabym, aby przesyłać w formie zdjęć: 

 zadania z piątku 8 maja  
Zdjęcia najlepiej przesyłać na mojego Messengera lub ewentualnie na emaila:agnieszka.hadro@wp.pl 

 

 

 

Harmonogram lekcji : 
 

Poniedziałek (04.05.2020)   

Temat: ,,Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym”. 
 

Proszę o zapisanie w zeszycie przedmiotowym tematu lekcji. 

 

Obejrzyjcie filmik od 3:30 minuty pod wskazanym adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=2BtFTM7mCxg 

Po obejrzeniu filmiku wprowadzających, proszę na kolorowo zapisać w zeszycie przedmiotowym notatkę: 

 

Następnie proszę rozwiązać zadania w zeszycie ćwiczeń ze strony 132 ćw.7. 

Proszę także w zeszycie przedmiotowym rozwiązać (skorzystajcie z przykładów ze strony 132)   

                                                                             zad 1/str.133   poziom A przykłady a,b  

                                                                                                    poziom B przykłady a,b 

 

Wtorek (05.05.2020)  

Temat: ,,Mnożenie i dzielenie przez 10,100,1000…” 
 

Proszę o zapisanie w zeszycie przedmiotowym tematu lekcji. 

 

Następnie obejrzyjcie filmik pod wskazanym adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=7_gFDt9VOeg&feature=youtu.be 

 

mailto:agnieszka.hadro@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=2BtFTM7mCxg
https://www.youtube.com/watch?v=7_gFDt9VOeg&feature=youtu.be


Po obejrzeniu filmiku wprowadzającego, proszę na kolorowo zapisać w zeszycie przedmiotowym notatkę: 

 

 

 

Proszę w zeszycie przedmiotowym rozwiązać      (skorzystajcie z przykładów ze strony 136)   

                                                                             zad 1/str.137   poziom A przykłady a,b,c  

                                                                                                    poziom B przykłady a,b,c 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Środa (06.05.2020)   

Temat: ,,Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000...” 

Proszę o zapisanie w zeszycie przedmiotowym tematu lekcji. 

 

Następnie obejrzyjcie filmik pod wskazanym adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ERW0tfP1LU&feature=youtu.be 

Po obejrzeniu filmiku proszę na kolorowo zapisać w zeszycie przedmiotowym kolejną notatkę: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ERW0tfP1LU&feature=youtu.be


Proszę w zeszycie przedmiotowym rozwiązać      (skorzystajcie z przykładów ze strony 136)   

                                                                             zad 1/str.137   poziom C przykłady a,b,c  

                                                                                                    poziom D przykłady a,b,c 

 

Piątek (08.05.2020)   

Temat: ,,Ułamki dziesiętne – zadania utrwalające” 

Proszę o zapisanie w zeszycie przedmiotowym tematu lekcji. 

 

Przypomnijcie sobie z ostatnich lekcji wiadomości dotyczące ułamków dziesiętnych.  

Następnie rozwiążcie w zeszycie podane poniżej zadania.  

Proszę pamiętać o zapisaniu wszystkich obliczeń oraz o odpowiedziach do zadań tekstowych.  

 

Zadania do rozwiązania z Waszego podręcznika ze str.140: 

 Zad.1 

 Zad.2 

 Zad.3 

 Zad.5 

 Zad.8 

Rozwiązania tych zadań będą traktowane jako sprawdzian z działu ,,Ułamki dziesiętne” 

 

 

Pozdrawiam i życzę owocnej pracy. 

 


