
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Piątek 24.04.2020r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 
 

1. 
 

24.04. 
2020 r. 

 
Informatyka 

Temat: 24   Scratch – rysuj z mruczkiem.  
 

Cel: - poznanie sposobu rysowania i malowania w programie scratch 

 
 

1. Otwieramy podręcznik na stronie 99                     i zapoznajemy się z 

blokami służącymi do rysowania. 
2. Otwieramy stronę scratch.mit.edu i logujemy się na swoje konto lub 

otwieramy scratcha zainstalowanego na swoim komputerze. 

3. Na koncie klikamy u góry na pasku Stwórz. 
4. U dołu po lewej stronie jest  +„Dodaj rozszerzenie” wybieramy pióro i 

dodajemy je. 

5. Na początek wybieramy dwa bloki: przyłóż pisak i przesuń o 100 
kroków (str. 100 u samej góry) i klikamy na przyłóż. Następnie 

wybieramy: Wyczyść lub Wyczyść wszystko. 

6. Z bloku Zdarzenia wybieramy Kiedy Kliknięto (zielona flaga) i 
przenosimy go na pole scryptów. 

7. Dołaczamy następne scrypt znajdujące się na str. 100 przed 

ćwiczeniem: Zabawa z Tęczą. 
8. Następnie tworzymy dwa następne scrypty ze str. 100 i 101 Kiedy 

klawisz c i a nacisniety. (jeden ma rysować tęczową kreskę, drugi pięć 

kresek. 
9. Aby się przekonać czy dobrze ułożyliśmy scrypty klikamy Zielona 

flagę, następnie na klawisz a i c. 

10. Otwieramy podręcznik na str. 102 i tworzymy dwa następne scrypty: 
Kiedy klawisz k i d naciśniety. 

11. Aby uzyskać odpowiedź czy dobrze to zrobiliśmy klikamy na Zielona 
flagę i klawisze k i d. 

12. Zapisujemy gotowy projekt nazywając go Rysujemy z Mruczkiem i 

udostępniamy go w internecie tak jak to robiliście tydzień temu.(str. 
97). 

13. Zapisany plik lub link i wysyłamy z pomocą rodzica do mnie na 

messengera na priv.  
 

Zadanie dodatkowe dla chętnych: str. 103 zad. 1 lub 2. 

 

2.  24.04 
2020 r. 

Technika Temat: Bezpieczeństwo rowerzysty.  

Cele lekcji: 

− poznajemy zasady zapewniające rowerzyście bezpieczeństwo na drodze, 

− poznajemy sposób zachowania się rowerzysty w określonych sytuacjach 

drogowych, 

− zapoznaje się z najczęstszymi przyczynami wypadków z udziałem 

rowerzystów, 

− wymieniamy elementy wyposażenia rowerzysty, które zwiększają jego 

bezpieczeństwo. 

1. Zapisujemy do zeszytu temat lekcji. 

2. Proszę o odczytanie tekstu „Znaki chronią rowerzystę” ze s. 60 

podręcznika. 

3. Po przeczytaniu tekstu wykonujemy ćw. 1 ze s. 60 w zeszycie.  

4. Czytamy tekst „Czego nie wolno rowerzyście?” ze s. 61. 

5. Wykonujemy ćw. 2 ze s. 61 w zeszycie: dobierajmy opisy do znaków 

i wyjaśniamy, jak powinien się zachować rowerzysta. 

 



6. Uczniowie zapoznają się z tekstem „Bądź widoczny na drodze!”                  

ze s. 62. 

7. Otwieramy poniższą prezentację: 

„Bezpieczny_rowerzysta kl. IV” 

8. Rysujemy w zeszycie tabelkę według poniższego wzoru i wypełniamy 

ją informacjami zdobytymi podczas dzisiejszej lekcji. 

 

 

         Robimy zdjęcia wypełnionych zadań w zeszycie ze str. 60 i 61  oraz 

uzupełnionej tabelki i wysyłacie mi z pomocą rodziców na Messengera              

na priv. 

 

Pomocne linki: 

Znaki ostrzegawcze:  https://slideplayer.pl/slide/8956057/ 

Znaki nakazu:  https://slideplayer.pl/slide/61395/ 

Znaki zakazu:  https://slideplayer.pl/slide/8944839/ 

Znaki informacyjne:  https://slideplayer.pl/slide/8924444/ 

Znaki poziome:  https://www.slideserve.com/kalei/znaki-poziome 

http://www.zamosc.pl/dat/attach/439_rowerzysta__w_ruchu_drogowym.pdf 

https://www.slideshare.net/elka1959/manewry-rowerzysty 

3.  24.04 
2020 r. 

Wych.fizyczne  Temat:  Szkolne zawody w ćwiczeniach gimnastycznych 

Polecenia dla uczniów       

Proszę wejść w poniższy link  i obejrzeć filmiki dotyczące ćwiczeń 

gimnastycznych. Są to ćwiczenia które wchodzą w skład trójboju 

gimnastycznego rozgrywanego podczas szkolnych zawodów 

gimnastycznych dla klas 4-6 

https://www.youtube.com/watch?v=mDX-

LJwxbuw&list=PLLszCymSMxnBgNuvw3uxUW0W2yNJKKedT 

 

4. 24.04. 
2020 r. 

J.angielski  Topic:Amazing animals-reading. 

Cel:Rozwijamy umiejętności czytania. 

Polecenia dla uczniów: 

      1.Zapisz temat w zeszycie. 

 

2.Przepisz do zeszytu przymiotniki z tabelki z    ćw.4/101 i przetłumacz je 

(praca ze słownikiem s.103- podr.) 

     3.Wykonaj ćw.1/101 –podr. 

     4.Przeczytaj tekst s.101 i wyszukaj w tekście    

 

https://slideplayer.pl/slide/8956057/
https://slideplayer.pl/slide/61395/
https://slideplayer.pl/slide/8944839/
https://slideplayer.pl/slide/8924444/
https://www.slideserve.com/kalei/znaki-poziome
http://www.zamosc.pl/dat/attach/439_rowerzysta__w_ruchu_drogowym.pdf
https://www.slideshare.net/elka1959/manewry-rowerzysty
https://www.youtube.com/watch?v=mDX-LJwxbuw&list=PLLszCymSMxnBgNuvw3uxUW0W2yNJKKedT
https://www.youtube.com/watch?v=mDX-LJwxbuw&list=PLLszCymSMxnBgNuvw3uxUW0W2yNJKKedT


         przymiotniki z ćw.4/101 –podr. 

      5.Ułóż 4 zdania ,stosując przymiotniki z lekcji 

         7.5/103 –podr. 

       6.Zadanie:ćw.1,2,3/64,dla chętnych ćw.4/64 – 

           zeszyt ćwiczeń 

   Zadania proszę przesłać na adres:dubieckoang@gmail.com 

5. 24.04. 
2020 r. 

J.polski Temat: Dlaczego nie należy się spóźniać? 

 

Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania głośnego, analizy i interpretacji 

tekstu poetyckiego, odczytywania znaczeń przenośnych. 

 

1.Przeczytaj głośno informacje o polskim poecie  - Kilka słów o … (podr. 

s.237). 

2. Przeczytaj głośno wiersz Juliana Tuwima „Spóźniony słowik” – podr. 

s.236. 

3.Opowiedz głośno o sytuacji przedstawionej w wierszu. 

4.Zapisz w zeszycie temat. 

5.Zastanów się, co czuła pani Słowikowa, gdy pan Słowik nie wracał długo 

do domu? (tych informacji nie zapisujesz w zeszycie!). 

6.Zastanów się, jak zachował się pan Słowik? (wybierz słowa z ćw.5/237 w 

podręczniku).  

Zapisz w zeszycie:  

Pan Słowik zachował się: ……….. (po dwukropku zapisz wybrane słowa). 

7.Zastanów się, dlaczego nie powinniśmy się spóźniać? Swoje propozycje 

zapisz w zeszycie:  

Moim zdaniem nie należy się spóźniać, bo: 

- ……………….. 

- ……………….. 

- ……………….. 

8.Zadanie: Przygotuj piękną recytację wiersza  

i odczytaj go głośno swoim bliskim. 

 

 

 


