
                             Wtorek 28.04.2020r.
Matematyka - klasa 4
 
Drodzy uczniowie,

Proszę przygotować na biurku zeszyt, zeszyt ćwiczeń, podręcznik. 
Niezbędny jest też dostęp do internetu.

Zapiszcie w zeszycie;
Lekcja dn. 28.04.2020r.
Temat: Powtórzenie wiadomości cd.

1. Omówienie pracy domowej z poprzedniej lekcji. (Lekcja on-line)
2. Powtórzenie wiadomości z poprzednich lekcji (podstawowe zagadnienia z działu ułamki 

zwykłe): 
- co to są liczby mieszane,
- co to są ułamki właściwe,
- co to są ułamki niewłaściwe,
- jak zamienić liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy,
- jak zamienić ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną,
- jak rozumiesz temat ułamek jako iloraz,
- co zastępuje kreska ułamkowa,
- jak dodaje się i odejmuje ułamki o jednakowych mianownikach
- jak mnoży się ułamek przez liczbę naturalną?

3. Wprowadzenie do tematu podczas lekcji on-line. Rozwiązywanie i omawianie zadań 
związanych z utrwalaniem wiadomośći dotyczących ułamków zwykłych.

4. Rozwiąż zadania; zadania od 13 do 15 str. 105 (podręcznik) – wybrane zadania omówione 
podczas lekcji.
Przykładowe zadanie; Na stole leży 36 owoców. 

a) Ile jest jabłek jeśli stanowią 1/4 wszystkicz owoców?
b) 1/6 wśrod owoców to banany Ile jest bananów?

5. Rozwiąż zadania z ćwiczeniowki str. 120 - 121

Przypominam również;
Na stronie; matzoo znajdziecie tematy, które pozwolą Wam poćwiczyć, utrwalić wiadomości, 
nabrać sprawności w liczeniu. Zachęcam do korzystania z tych stron, np.dzisiaj trening 
odejmowania ułamków o jednakowych mianownikach;

https://www.matzoo.pl/klasa4/uzupelnij-dodawanie-ulamkow-o-rownych-mianownikach_21_97

https://www.matzoo.pl/klasa4/odejmowanie-ulamkow-o-tych-samych-mianownikach_21_77.html

Kollejność działań (do poćwiczenia)
https://www.matzoo.pl/klasa4/dodawanie-i-mnozenie-kolejnosc-dzialan_18_72

https://www.matzoo.pl/klasa4/odejmowanie-i-dzielenie-kolejnosc-dzialan_18_88

Uczniowie uczęszczający na zajęcia wyrównawcze z matematyki obowiązkowo korzystają ze stron 
matzoo (które proponuję) oraz wpiszą dodatkowo do zeszytu pięć przykładów z tego treningu. 
Proszę również pochwalić się swoimi wynikami (ile punktów zdobyliście, na ile przykładów, które 
rozwiązaliście).

https://www.matzoo.pl/klasa4/odejmowanie-i-dzielenie-kolejnosc-dzialan_18_88
https://www.matzoo.pl/klasa4/dodawanie-i-mnozenie-kolejnosc-dzialan_18_72
https://www.matzoo.pl/klasa4/odejmowanie-ulamkow-o-tych-samych-mianownikach_21_77.html
https://www.matzoo.pl/klasa4/uzupelnij-dodawanie-ulamkow-o-rownych-mianownikach_21_97


   Proszę nadal powtarzać 
 - mnożenie i dzielenie pamięciowe (korzystamy z tych działań np. podczas rozszerzania i skracania
ułamków.

Życzę powodzenia w pokonywaniu trudności podczas rozwiązywania zadań.
Pytania i wątpliwości  na mój adres: ursdur@wp.pl

  
     Trzymajcie się zdrowo :)   

         Urszula Dura


