
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Piątek 08.05.2020r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień 

tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 
 

1. 
 

208.05. 
2020 r. 

 
Informatyka 

Temat: 25  Liczby w komórkach.  
 

Cel: - poznanie arkusza kalkulacyjnego, 

zbierania i przechowywania danych 

       - wpisywania danych do arkusza 

 

 

1. Otwieramy podręcznik na stronie 

104.  

2. Otwieramy program Excel lub 

logujemy się na konto gmail, u góry 

po prawej stronie obok ikonki 

naszego konta jest kwadracik 

złożony z 9 kropek klikamy na nim i 

wybieramy dysk. 

3. W dysku klikamy na Mój dysk i z 

rozwiniętej listy wybieramy Arkusze 

google. 

4. Oglądamy film „Adresowanie 

komórek” (5 min) 

5. Oglądamy film „Wstawianie i 

usuwanie wierszy i kolumn” (4,30 

min) 

6. Wpisujemy w otwartym arkuszu wg 

rysunku na str. 104 u dołu, 

zaczynając od komórki B2 : 

„Wyniki pomiarów długości łokci 

uczniów klasy IV” itd. 

7. Po napisaniu „Długość łokcia w 

cm” w  komórce C4 tekst wychodzi 

poza obszar komórki. 

8. Aby rozszerzyć tą komórkę 

najeżdżamy u góry pomiędzy nazwy 

dwóch kolumn C i D, pojawi się +                  

(str 105 u dołu) klikamy i 

przesuwamy kolumnę do momentu 

aż cały tekst zmieści się w jednej 

komórce. 

9. Wpisujemy imiona swoich kolegów 

w komórkach od B5 zaczynając i 

następnego poniżej itd. 

10. Każdy uczeń mierzy długość 

swojego łokcia (chyba, że to już 

zrobił)  podaje pomiar na grupie. 

11. Wszyscy obok imienia wpisują 

pomiary dokonane przez kolegów do 

komórek w kolumnie C. 

12. Po wpisaniu wszystkich wymiarów 

sprawdzamy, kto w klasie ma 

 



najdłuższy i najkrótszy łokieć. 

13. Zapisujemy arkusz nadając mu 

nazwę Pomiary. Będzie nam 

potrzebny na następnej lekcji. 

14. W Excelu wystarczy najechać na 

plik>zapisz, natomiast w Arkusze 

google> u góry po lewej stronie tam 

gdzie pisze „arkusz kalkulacyjny bez 

tytułu” zmieniamy nazwę na 

Pomiary i klikamy w dowolna 

komórkę na  arkuszu, a następnie go 

zamykamy. Możemy sobie 

sprawdzić czy na Mój dysk mamy 

zapisane Pomiary. Aby  to zrobić 

odświeżamy stronę. 
 

2.  08.05. 
2020 r. 

Technika Temat: Rozwiązujemy testy na kartę 

rowerową. 

Cele lekcji: 

− utrwalenie zasad ruchu drogowego, 

znajomości znaków drogowych poprzez 

rozwiązywanie testów, 

1. Zapisujemy temat lekcji. 

2. Klikamy na link: 

https://brd.edu.pl/testy/testy.html. 

3. Rozwiązujemy testy: każdy 

rozwiązuje test wybierając swój nr z 

dziennika. 

4. Jeśli popełniliśmy błędy klikamy pod 

nr rozwiązywanego testu na „NAUCZ 

SIĘ” 

5. Następnie wybieramy dowolny test i 

próbujemy go rozwiązać, jeśli 

popełnimy błędy postępujemy jak 

poprzednio. 
 

 

3.  08.05. 
2020 r. 

Wych.fizyczne Temat: Skok w dal sposobem naturalnym - LA 

 

Polecenia dla uczniów   

 

Proszę wejść w poniższe linki i obejrzeć krótkie 
filmiki,  zapoznać się z ćwiczeniami 
przygotowującymi do skoku w dal 

 

https://youtu.be/JtC17odT5Qc 

 

https://youtu.be/trrUXyyNTz8 

 

 

4. 08.05. 
2020 r. 

J.angielski Topic: He doesn’t live in England. 

Cel: Utrwalenie czasu Present Simple. 

Polecenia dla uczniów: 

 

https://brd.edu.pl/testy/testy.html
https://youtu.be/JtC17odT5Qc
https://youtu.be/trrUXyyNTz8


 1.     Zapisz datę i temat lekcji w zeszycie. 

 2.     Przypomnij wiadomości tworzenie zdań 
twierdzących,przeczących i pytań w czasie Present 
Simple. 

3.Pobierz materiał ze strony szkoły i zapoznaj się. 

4.a)Uzupełnij zdania czasownikami z nawiasów w 
odpowiedzniej formie: 

1.He…..(get up)at 6 o’clock. 

2.We….(have )breakfast at 7o’clock. 

3.They…(tidy)their room on Saturday. 

     b)Przetłumacz na język polski zdania: 

1.They don’t get up early on Sunday. 

2.He doesn’t sing in a band. 

3.My mum doesn’t want a pet. 

     c)Uzupełnij zdania,wpisując do lub does: 

1….. you  read English books?Yes,I do. 

2…. he wear jeans to school?No,he doesn’t. 

3…. you live in Poland?Yes,I do 

 

Good luck.Powodzenia. 

       Zadanie prześlij na 
adres:dubieckoang@gmail.com 

5. 08.05. 
2020 r. 

J.polski Temat: Poznajemy historię pewnego napadu … 

 

Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania głośnego ze 
zrozumieniem, samodzielnego wyszukiwania i 
selekcji potrzebnych informacji. 

1.Przypomnij informacje o Adamie Mickiewiczu, 
obejrzyj uważnie zdjęcia 
(podr. s.210-211). 

2.Zapisz w zeszycie temat. 

3.Przeczytaj  głośno tekst Adama Mickiewicza 
„Powrót taty ” (podr. s.255-258). (Podczas czytania 
pamiętaj o wyjaśnieniach trudnych słów!). 
UWAGA! Wskazane jest przeczytanie dwukrotne 
tekstu! 

4.Ułóż chronologicznie podane punkty, 
uporządkowane zapisz w zeszycie: 

Uwolnienie pojmanych.  
Przybycie starszego zbójcy.  
Spotkanie kupca z dziećmi. 
Wyjaśnienia herszta bandy.  
Odrzucona prośba o darowanie życia.  
Wyprawa za miasto przed cudowny obraz.  
Przerażenie napadniętych.  
Prośba matki.  
Pojawienie się zbójców.  
Modlitwa.  
 
w zeszycie: 

 



Plan wydarzeń 
1. 
2. 
3.     

5. Zadanie:  
1). Przeczytaj  jeszcze raz głośno tekst  
A. Mickiewicza „Powrót taty ”. Postaraj się oddać 
głosem uczucia bohaterów (radość, wzruszenie, 
przerażenie, tęsknotę). 
2).Ochotnicy! Wysłuchaj recytacji utworu „Powrót 
taty” - skorzystaj z zasobów Internetu.  

 

 


