
Poniedziałek, 30.03.2020r. 

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000... 

Cele dzisiejszej lekcji 

Uczeń: 

 dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych); 

 czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe;  

 wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy 

lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania;  

 doskonali umiejętność korzystania z tabliczki mnożenia i dzielenia. 

 

1. Dzisiejszą lekcję rozpoczynamy od obejrzenia filmu: 

https://youtu.be/3ERW0tfP1LU 

2. Po obejrzeniu filmu robimy  notatkę: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zadania do samodzielnego wykonania:  

Zeszyt ćwiczeń:  Ćw. 1, 3, 4 str. 78  (dla chętnych ćwiczenie 2/78)  

 

 

 

https://youtu.be/3ERW0tfP1LU


Wtorek, 31.03.2020r. 

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000... – ćwiczenia. 

Cele dzisiejszej lekcji 

Uczeń: 

 dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych); 

 czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe;  

 wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy 

lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania;  

 doskonali umiejętność korzystania z tabliczki mnożenia i dzielenia. 

 

Notatka do zeszytu: 

3,5 km = 3500 m = 350000cm 

0,02 km = 20 m = 2000cm 

9,2 kg = 920dag = 9200g 

0,0932 t = 93,2kg  = 9320 g 

Zadania do samodzielnego wykonania:  

 Zeszyt ćwiczeń:  Ćw. 6, 7, 8 str. 79  ( Ćw. 9/79 dla chętnych ) 

 

Środa, 01.04.2020r. 

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych. 

Cele dzisiejszej lekcji 

Uczeń: 

 mnoży ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych); 

  oblicza ułamek danej liczby całkowitej; 

 

1. Dzisiejszą lekcję rozpoczynamy od obejrzenia filmu: 
https://youtu.be/g5iqNuRzLF0 
 

2. Notatka do zeszytu: 

https://youtu.be/g5iqNuRzLF0


 
 
 
 
 

 

 

 

3. Zadania do samodzielnego wykonania:  

 Zeszyt ćwiczeń:  Ćw. 1, 2 str. 80, Ćw. 3 str. 81 

 

Czwartek, 02.04.2020r. 

Temat: Mnożenie pisemne ułamków dziesiętnych. 

Cele dzisiejszej lekcji 

Uczeń: 

 mnoży ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych), pisemnie (w przykładach trudnych); 

  oblicza ułamek danej liczby całkowitej; 

1. Notatka do zeszytu: 



 
 

2. Zadania do samodzielnego wykonania:  

 Zeszyt ćwiczeń:  Ćw 4 str. 80, Ćw. 7 str. 82  

                            Podręcznik Zad.2 pkt. a,b,c /163 

 

 


