
Zakres tematów do opracowania  - klasa IV 

Lekcja             26. i 27.03.2020 

Temat: Poznajemy różnicę między kołem, a okręgiem. 

1. Obejrzyj film „Koła i okręgi” Tomasz Gwiazda youtube link: 

https://www.youtube.com/watch?v=AMzp1N7DpfQ 

2. Zrób notatkę w zeszycie:  

Kołem o środku w punkcie S i promieniu r nazywamy figurę zbudowaną ze wszystkich 

punktów płaszczyzny, których odległość od punktu S jest mniejsza bądź równa promieniowi. 

 

Okręgiem nazywamy figurę złożoną ze wszystkich punktów płaszczyzny równo oddalonych 

od ustalonego punktu, zwanego środkiem okręgu. 

 

Promień – to odcinek, który łączy środek okręgu (koła) z punktem na jego brzegu. 

Średnica – to odcinek, który łączy dwa punkty na okręgu (brzegu koła) i przechodzi przez 

jego środek  

3. A. Jeżeli masz możliwość wydrukowania kart pracy, to wydrukuj i pracuj na tych kartach.   

    B. Jeżeli nie masz możliwości pracowania na kartach, to zrób w zeszycie: Zadania: 1, 6, 8 

oraz Czy już umiem ze stron 44 – 47.  

Po wykonaniu zadań, zrób zdjęcie i wyślij na mojego maila anna.poniedzialek@spsulikow.pl  

a ja wyślę Ci informację zwrotną. 

Karty pracy:  Załącznik Nr 1 PDF 

Lekcja      30. i 31.03.202 

Temat: Co to jest skala. Obliczanie długości odcinków w skali.     

1. Cała lekcja do tego tematu jest pod adresem:  

https://epodreczniki.pl/a/co-to-jest-skala-obliczanie-dlugosci-odcinkow-w-skali/D6vX2s0mH 

Obejrzyj filmy i  wykonaj ćwiczenia. Jeżeli coś trzeba obliczyć lub narysować zrób to do 

zeszytu.  Sprawdź rozwiązania, bo masz taką możliwość pod każdym ćwiczeniem 

Jeżeli wykonasz wszystko, napisz mi proszę w mailu, jak podobała ci się ta lekcja, czy 

miałeś/aś trudności, czy zrozumiałeś/aś filmy. Ćwiczenia, które wykonasz w zeszycie, też mi 

przyślij. 

https://www.youtube.com/watch?v=AMzp1N7DpfQ
mailto:anna.poniedzialek@spsulikow.pl
https://epodreczniki.pl/a/co-to-jest-skala-obliczanie-dlugosci-odcinkow-w-skali/D6vX2s0mH


2. Jeżeli nie masz możliwości skorzystania z epodręczników, to możesz obejrzeć inny film na 

youtubie Tomasza Gwiazdy  - Co to jest skala. Adres: 

https://www.youtube.com/watch?v=XjbMpzyru2E 

Zrób notatkę: 

 

Wykonaj do zeszytu zadania: 2, 6, 8, 11 i sprawdź, czy umiesz ze stron 50 – 53 podręcznika. 

Tak, jak na poprzedniej lekcji wyślij mi zdjęcia na maila. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XjbMpzyru2E


 


