
 

Zadanie 1  z poprzedniego tygodnia  

Na formacie A4  (papier bez kratek  np. blok techniczny lub rysunkowy ) narysuj rysunek złożony  

z samych prostokątów i kwadratów 

NALEŻY PRZYNIEŚĆ DO SZKOŁY PO WZNOWIENIU ZAJĘĆ    

 

Obejrzyj film :   https://www.youtube.com/watch?v=Kk8zXrCKubw 

Przeczytaj strony w podręczniku 66- 69  

Przepisz notatkę do zeszytu  

Ułamek zwykły jest zapisany za pomoca kreski ułamkowej.  

 

Liczba pod kreską ułamkową to mianownik ułamka.  

Liczba nad kreska ułamkową to mianownik ułamka.  

Zaznaczanie ułamków na rysunku : 

 

 

 

 

 

Numer 

lekcji  

 

 

TEMAT : 

Poznajemy ułamki zwykłe . Ułamek jako część całości. 

Data 

23.03.2020 

24.03.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Kk8zXrCKubw


( przerysuj poniższe przykłady do zeszytu i przepisz na kolorowo  )  

Aby zaznaczyc ułamek na rysunku należy rysunek najpierw podzielić na tyle RÓWNYCH 

części jaka liczba jest w mianowniku ułamka 

 

Odczytywanie ułamków zwykłych 

 
 

 

 



 

Rozwiąż zadania w zeszycie : 

zadanie 1,2,3,4 str 69 podrecznik 

zadanie 5,6,7,8 str 70 podrecznik 

zadanie 1,2,3,4, 5, str 120  zbiór zadań 

Rozwiąż kartę pracy – jeśli masz możliwość możesz ją wydrukować i wkleić do zeszytu  

Jeśli nie to przerysuj do zeszytu :-)  

 

 

 

 

 



 

Obejrzyj film   

https://www.youtube.com/watch?v=7dHUhuSnGK0 

https://www.youtube.com/watch?v=I1YqPPEiY1E 

Przeczytaj strony w podręczniku 73 - 75 

Przepisz notatkę do zeszytu  

Jeśli dwa ułamki maja jednakowe mianowniki, to wiekszy jest ten,  

który ma większy licznik. 

 

 

 

 

 

 

 

Numer 

lekcji  

 

 

TEMAT : 

Porównywanie ułamków zwykłych  

Data 

26.03.2020 

27.03.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=7dHUhuSnGK0
https://www.youtube.com/watch?v=I1YqPPEiY1E


Jeśli dwa ułamki maja jednakowe liczniki, to wiekszy jest ten,  

który ma mniejszy mianownik. 

 

 

Rozwiąż zadania w zeszycie : 

zadanie 1,2,3, str 75 podrecznik 

zadanie 1,2,3 str 123 zbiór zadań 

zadanie 9, 10, 11, 14  str 124 zbiór zadań 

 

 

 

 

Dodatkowo można wykonać lekcje zalecane przez MEN lekcje z pierwszego tygodnia  

 

 

 

 

 



KARTA PRACY  do odesłania  

- rozwiąż zadaia SAMODZIELNIE z poniższej karty pracy,  

- jeśli masz taka możliwość wydrukuj i rozwiazuj na niej – jeśli nie przepisz zadania na kartkę 

formatu A4   

- zrób zdjęcie ( póżniej wklej do zeszytu rozwiązanie ) 

Zdjęcie podpisz  

Klasa 4  imię nazwisko  zadanie 2 

- wyślij rozwiązania na adres karolinabugajskansp@wp.pl do piątku 27.03.2020  

Karta pracy do odesłania   

 

 

mailto:karolinabugajskansp@wp.pl


 

W razie pytań proszę o kontakt przez dziennik elektroniczny  

lub  

karolinabugajskansp@wp.pl  

 

ŻYCZĘ OWOCNEJ PRACY 

 
 

mailto:karolinabugajskansp@wp.pl

