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Matematyka - klasa 4
 
Drodzy uczniowie,
     kolejne nowe zadania do wykonania przed Wami.

Proszę przygotować na biurku zeszyt, zeszyt ćwiczeń, podręcznik. 
Jak zwykle niezbędny jest też dostęp do internetu.

Zapiszcie w zeszycie;

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych.

1. Powtórzenie z poprzednich lekcji.
- zapisywanie i odczytywanie ułamków dziesiętnych.
- zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny np:   5/10 = 0,5      94/100 = 0,94
- zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły np:  0,73 = 73/100    0,873 = 873/1000
oraz na liczby mieszane   9,1 = 9 ⅒

2. Wprowadzenie do tematu podczas lekcji on-line.
3. Porównywanie ułamków 

- o różnych cyfrach przed przecinkiem, np. 3,45 > 2, 65   ;   8,99 < 9,1
- gdy cyfry przed przecinkiem są takie same, np. 5,34 > 5,31   ;   1,13 < 1,23
- gdy liczby różnią się ilością cyfr po przecinku, np. 0,8 > 0,08 bo 0,80 > 0,08
(zgodnie z zasadą, że na końcu łamka dziesiętnego możemy zapisać tyle zer ile jest 
potrzebnych, a powstały ułamek i tak będzie równy (taki sam):

                                  np.     0,3 = 0,30 = 0,300 = 0,300 000 = 0,3 000 000
4. Omówienie i rozwiązanie zadań 1, 3, 4, 5 str. 118 = 119. 

5. Przeczytaj uważnie z podręcznika tekst na str. 117 - 118 dobrą radę -str. 118.
6. Rozwiąż zadania 1 str. 118 (podręcznik) i zad. 1, 2, 3 str. 125 (ćwiczeniówka)

+ chętni zad. 4, 5, 6, 7 str. 126 (ćwiczeniówka) oraz pomyśl nad zad. 7 str. 120 (podręcznik)

7. Obejrzyj filmik;
https://www.youtube.com/watch?v=_-17UyeNx4Y

https://pistacja.tv/film/mat00138-porownywanie-i-porzadkowanie-liczb-dziesietnych-
latwiejsze-zadania?playlist=249

https://pistacja.tv/film/mat00137-porownywanie-i-porzadkowanie-liczb-dziesietnych-
wprowadzenie?playlist=249

https://pistacja.tv/film/mat00184-porzadkowanie-ulamkow-dziesietnych-trudniejsze-
zadania?playlist=249

8. Utrwalenie wiadomości:
https://szaloneliczby.pl/ulamki-dziesietne/

Pytania i wątpliwości  na mój adres: ursdur@wp.pl
- lub Skype
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Przypominam;
Uczniowie  uczęszczający na zajęcia wyrównawcze obowiązkowo wybierają sobie dwa filmiki 
zaproponowane do obejrzenia oraz wykonują ćwiczenia na stronie matzoo.

Na stronie; matzoo znajdziecie tematy, które pozwolą Wam poćwiczyć, utrwalić wiadomości, 
nabrać sprawności w liczeniu. Zachęcam do korzystania z tych stron, np.

https://www.matzoo.pl/klasa4/ulamki_21_41

                   Życzę powodzenia w pokonywaniu trudności podczas rozwiązywania zadań.

   Trzymajcie się zdrowo :)   

Urszula Dura
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