
Karty pracy na ocenę w tym tygodniu nie będzie  

 

Poniedziałek, 20.04.2020r.  

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych.  

Cele dzisiejszej lekcji 

Uczeń: 

 dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych), pisemnie; 

 

 

Wprowadzenie: 

 

Bardzo proszę o obejrzenie filmu do 3minut 50 sekund: 

https://youtu.be/JLtJ04Y9p-Y 

 

 

Notatka do zeszytu: 

 

 

Zadania do samodzielnego wykonania: 

Zeszyt ćwiczeń Ćw. 2,3 str. 85 

Podręcznik Zad 1 str. 167 

 (dla chętnych Ćw. 4 str. 85  ) 

 

 

 
Wtorek, 21.04.2020r.  

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych - zadania.  

Cele dzisiejszej lekcji 

Uczeń: 

 dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych), pisemnie; 

 

 

Wprowadzenie: 

Bardzo proszę o obejrzenie filmu (przypominamy sobie wczorajszą lekcję i uczymy się dzielić pisemnie 

ułamki dziesiętne): 

https://youtu.be/JLtJ04Y9p-Y 

 

https://youtu.be/JLtJ04Y9p-Y
https://youtu.be/JLtJ04Y9p-Y


 

 

Zadania do samodzielnego wykonania: 

 

Podręcznik Zad 2 str. 168 

Zeszyt ćwiczeń Ćw. 7 str. 86  

 

 
Środa, 22.04.2020r.  

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych – zadania tekstowe.  

Cele dzisiejszej lekcji 

Uczeń: 

 dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych), pisemnie; 

 rozwiązuje zadnia tekstowe; 

 

 

Wprowadzenie: 

 

Przykład 1 

Jeden cukierek waży 0,02 kg. Mama kupiła 0,6 kg cukierków. Ile to sztuk cukierków? 

 

0,6kg  : 0,02 kg = 60 : 2 = 30 sztuk 

 

Odp. Mama kupiła 30 sztuk cukierków. 

 

Zadanie do samodzielnego wykonania: 

Zeszyt ćwiczeń Ćw. 5 str. 86  
 

Przykład 2 

Ile kroków wykonała Ania, która przeszła 5km, a długość jej kroku wynosiła 0,5m? 

 

Zamieniamy najpierw 5km na metry: ponieważ 1 km to 1000m zatem 5 km = 5000 m 

 

5 km : 0,5 m = 5000 m : 0,5 m = 50000 : 5 = 10 000 

 

Odp. Ania wykonała 10 000 kroków. 



Zadanie do samodzielnego wykonania: 

Zeszyt ćwiczeń Ćw. 6 str. 86  

 

 

Zadanie do samodzielnego wykonania: 

Podręcznik Zad. 4 str. 168 

 

Przykład 3 

Kilogram pomidorów kosztuje 6,5zł. Ile kosztuje 0,4 kg tych pomidorów? 

 

6,5 zł/kg · 0,4 kg = 2,6 zł 

 

Odp. Za 0,4 kg tych pomidorów musimy zapłacić 2,6 zł. 

 

Zadanie do samodzielnego wykonania: 

 

Podręcznik Zad. 7a str. 168  

 

Dla chętnych Ćw. 8 str. 86 (jeżeli będziecie mieli problemy to piszcie lub zadzwońcie) 

 
Czwartek, 23.04.2020r.  

Temat: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych - wprowadzenie.  

Cele dzisiejszej lekcji 

Uczeń: 

 zapisuje ułamki dziesiętne skończone w postaci ułamków zwykłych; 

 zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki 

dziesiętne skończone dowolna metodą; 

 

Dzisiejszą lekcję zaczniemy od przypomnienia sobie w jaki sposób zamienia się ułamek dziesiętny na 

zwykły i odwrotnie… pomoże wam w tym obejrzenie tych filmików: 

https://youtu.be/CYpBLkq0s7A 

 

https://youtu.be/o_pf2b-mvAE 

 

Przykłady do zeszytu: 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/CYpBLkq0s7A
https://youtu.be/o_pf2b-mvAE


 

 

 

Przypomnijmy sobie naszą tabelkę, która jak mówiłam będzie nam bardzo pomocna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie do samodzielnego wykonania: 

Zeszyt ćwiczeń Ćw. 1-4 str. 88 
 

Zeszyt ćwiczeń Ćw. 6 str. 89 (dla chętnych, korzystając z filmiku) 

 


