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Matematyka klasa 4 SPS tydzień III 

      Lekcja     30.03.2020 r.

 Temat: Z kalendarzem za pan brat . 
1. Oglądnij e-lekcję.Uruchom link: 

https://www.youtube.com/watch?v=c1M2fKwmiCI 

Wspólnie z rodzicem/opiekunem poćwicz ustalanie, ile dni ma dany miesiąc za pomocą 

dłoni.  

2. Przepisz do zeszytu lub wydrukuj i wklej. 

 

3. Utrwal i zapamiętaj. 
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4. Przeczytaj poniższe pytania z podręcznika str 80 / ćwiczenie C (srceen poniżej)..   

Odpowiedzi wpisz do zeszytu. 

 

5. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń strona 40/ zad. 2. 

OCENIANIE - Zrób zdjęcie ćwiczenia C z zeszytu lub przeskanuj i prześlij do nauczyciela 

wraz z podpisem - twoje imię i nazwisko. 

       Lekcja    31.03.2020 r 

Temat: Obliczenia kalendarzowe. 
1. Znasz już budowę kalendarza, nazwy miesięcy i liczbę ich dni. 

Zapoznaj się z e-lekcją na temat wykonywania obliczeń kalendarzowych. To bardzo ważna 

umiejętność! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=YXncLIo6HtE&feature=emb_logo 

(Lekcja znajduje się na portalu matematycznym Pi - stacja, „Obliczenia kalendarzowe”, 

07:46 min) 

2. Przepisz do zeszytu i wykonaj ćwiczenie 1, 2.  

ćwiczenie 1.Uzupełnij zdania. 

Od 14 I  do 23 I minęło ....... dni. 

Od 7 IV do 25 IV minęło ..... dni. 

Od 16 X do 27 X minęło ..... dni. 



3 

 

ćwiczenie 2.Napisz daty od najwcześniejszej do najpóźniejszej. 

a) 25 IV 2020  2 kwietnia 2020  15.04.2020  

 

b) 15 IX 2020  15 października 2020 15.11.2020  

  

2. W ramach lekcji utrwalającej znajomość i posługiwanie się kalendarzem wykonaj proszę 

z zeszytu ćwiczeń zadania 3,4 ze strony 41.  

 

      Lekcja    01.04.2020 r 

Temat: Obliczenia kalendarzowe. Ciąg dalszy. 
 

1. Przeczytaj zadania. Rozwiązania wpisz do zeszytu pod tematem lekcji. 

Marek wyjeżdża do kolegi  12 I  wieczorem i będzie u niego przez 6 kolejnych dni. 

Napisz datę wyjazdu Marka od kolegi..  

12 I       

 

Ala wyjeżdża do babci  16 marca wieczorem i będzie u niej przez 5 kolejnych dni. 

Napisz datę wyjazdu Ali od babci..  

16 III      

 

2. Oblicz ile dni minęło pomiędzy datami. Odpowiedzi wpisz do zeszytu: 

a) od 2 marca 2020 do 6 marca 2020 

b) od 13 V 2019 do 21 V 2019 

c) od 4.02.2020 do 16.02.2020 
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3. Rozwiąż test. Odpowiedzi wpisz do zeszytu (Nr pytania i odpowiedź np. 1 - a). 

Nie przepisuj testu. 

1. Ile rok ma kwartałów?  

a. 3 

b. 4.  

c.12 

2. Miesiące 3 kwartału to: 

a. marzec, kwiecień, maj 

b. lipiec, sierpień, wrzesień 

c.  październik, listopad, grudzień 

3. Ile dni ma rok 2020? 

a. 366 

b. 365 

c. 12 

 4. Ile dni ma luty 2020 r.?  

a. 28 

b.29 

c. 31 

5. Ile dni mija od 12 maja do 18 maja? 

a. 7 dni 

b. 8 dni 

c. 6 dni 

OCENIANIE - Zrób zdjęcie odpowiedzi testu z zeszytu lub przeskanuj i prześlij do 

nauczyciela wraz z podpisem - twoje imię i nazwisko. 
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      Lekcja     2.04.2020 r. 

Temat: Godziny na zegarach. 

1. Zapoznaj się z lekcją w podręczniku str. 84 - Godziny na zegarach.  

Uzupełnij notatkę: 

 

1.Wykonaj z zeszytu ćwiczeń zadania 1, 2, 3, 4, 5 ze strony 42. 

2. Wykonaj zadanie 1. Odczytane godziny wpisz do zeszytu wg wzoru: 
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Zadanie 1. Odczytaj godziny na zegarze. 

1.  3:45 lub 15:45 

2. .............................. 

 

OCENIANIE - Zrób zdjęcie odpowiedzi Zadania 1 z zeszytu lub przeskanuj i prześlij do 

nauczyciela wraz z podpisem - twoje imię i nazwisko. 

 


