
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Piątek 15.05.2020r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 
 

1. 
 

15.05. 
2020 r. 

 
Informatyka 

Temat: 26  Liczby w komórkach.  
 

Cel: - analizowanie danych w arkuszu, przygotowanie  

wykresów z danymi, 

       - formatowanie i przekształcanie wykresów, 

 

 

1. Otwieramy podręcznik na stronie 107.  

2. Otwieramy arkusz „Pomiary” zapisany na 

ostatniej lekcji. 

3. Oglądamy film jak stworzyć wykres w arkuszu 

Excel jeśli w nim pracujemy: 

https://www.youtube.com/watch?v=2v-

2qJ1Kh1U  lub film jak stworzyć wykres w 

Arkusze google jeśli z niego korzystamy:  

https://www.youtube.com/watch?v=L_IVYQpke

4M   (4min). 

4. Zaznaczamy wszystkie dane z arkusza 

„Pomiary” i tworzymy wykres Słupkowy. 

5. Przenosimy wykres do nowego arkusza i 

dodajemy etykiety danych wg wskazówek na str. 

108. 

6. Ci, którzy pracują w Arkusze google aby 

przenieść wykres klikamy na nim, najeżdżamy 

na 3 kropeczki znajdujące się po prawej stronie u 

góry i z rozwiniętej listy wybieramy:  Przenieś 

wykres do własnego arkusza. 

7. Aby dodać Etykiety danych: klikamy na pasek z 

dowolną długością łokcia i w Edytorze 

wykresów zaznaczamy „Etykiety danych”.  

8. Klikamy na tytuł na górze „Długość łokcia w 

cm” i zmieniamy go na „Pomiary długości 

łokcia w klasie 4 w Dubiecku”. 

9. Formatujemy wykres aby był bardziej czytelny, 

w arkuszu Excel wg wskazówek ze str. 109 pod 

polem Zagadka.. 

10. Natomiast w Arkusze google klikamy dwa razy 

na pierwszy słupek u góry wykresu, gdy pojawi 

się Edytor wykresów po prawej stronie 

wybieramy z pola kolor jeden z 

kolorów>następnie klikamy na „Dodaj” (za 

Formatuj punkt danych) z listy wybieramy 

długość łokcia pierwszej osoby na liście i 

zatwierdzamy Ok. Klikamy na drugi słupek i 

robimy to samo wybierając inny kolor i długość 

łokcia drugiego ucznia itd. 

11. Po zmienieniu kolorów słupków wszystkich 

uczniów zapisujemy arkusz. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2v-2qJ1Kh1U
https://www.youtube.com/watch?v=2v-2qJ1Kh1U
https://www.youtube.com/watch?v=L_IVYQpke4M
https://www.youtube.com/watch?v=L_IVYQpke4M


 

Gotowy zapisany plik arkusza z wykresem wysyłamy 

z pomocą rodzica do mnie na priv lub na emaila. 

 

Zadania analizujemy podczas lekcji na grupie, 

później na priv.  
 

2.  15.05. 
2020 r. 

Technika Temat: Jak dbać o Ziemię? 

Cele lekcji: 

− poznanie pojęcia recykling, umiejętność 

segregowania śmieci do odpowiednich pojemników 

Zapisujemy temat lekcji. 

1. Czytamy tekst str. 64 „Śmietnik – i co dalej?” 

2. Wykonujemy ćw. 1 i 2 str. 64 i 65.  

3. Oglądamyfilm: 

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

dbWWEVl0tA. 

4. Wykonujemy ćw. 1 str. 66. 

5. Oglądamy film : 

https://www.youtube.com/watch?v=04jyuAw

DxDc 

6. Wykonujemy ćwiczenie „Sprawdź się” str. 67. 

7. Zadania dodatkowe z  „Karty pracy: Jak dbać 

o ziemię?” 

 

 

Linki do filmów ekologicznych: 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k 

https://www.youtube.com/watch?v=nM0mH4FU0iE 

https://www.youtube.com/watch?v=v_wtt16fgew 
 

 

3.  15.05. 
2020 r. 

Wych.fizyczne Temat: Skok w dal sposobem naturalnym (uczymy się 
rozbiegu do skoku w dal) - LA 

 

Polecenia dla uczniów   

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=tboD1adn7H4&t=227s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QofBgXXNqHA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv1-VP3B_bI 

 

 

 

4. 15.05. 
2020 r. 

J.angielski Topic:Object pronouns. 

Cel:Zapoznanie się uczniów  z zaimkami w funkcji dopełnienia. 

30 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=-dbWWEVl0tA
https://www.youtube.com/watch?v=-dbWWEVl0tA
https://www.youtube.com/watch?v=04jyuAwDxDc
https://www.youtube.com/watch?v=04jyuAwDxDc
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k
https://www.youtube.com/watch?v=nM0mH4FU0iE
https://www.youtube.com/watch?v=v_wtt16fgew
https://www.youtube.com/watch?v=tboD1adn7H4&t=227s
https://www.youtube.com/watch?v=QofBgXXNqHA
https://www.youtube.com/watch?v=Wv1-VP3B_bI


Polecenia dla uczniów: 

1.Zapisz datę,temat lekcji w zeszycie. 

2.Zapoznaj się z treścią  w ramce”Object pronouns”Zaimki w funkcji 

dopełnienia i przepisz je do zeszytu. 

3.Wykonaj ćw.9/111-podr.oraz ćw.4/69 zeszyt ćwiczeń. 

4.Homework:ćw..2/69,dla chętnych ćw.3/69-zeszyt ćwiczeń.Naucz 

się zaimków w funkcji dopełnienia. 

 

5. 15.05. 
2020 r. 

J.polski Temat: Czy warto pomagać innym? 

 

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

 

1.Zapisz w zeszycie temat. 

2.Znajdź w opowiadaniu M. Szyszko – Kondej „Napiszę książkę o 
IIIb, ale na pewno nie sama …” (podr. s.272-275) fragmenty 
opisujące głównego bohatera – Felicjana Felicjańskiego.  
 
Zapisz je w zeszycie: 

Felicjan Felicjański - ……… (wpisz informacje – wygląd, 
zachowanie, informacja o chorobie). 

3.Znajdź fragment, w którym uczniowie proponują, jak można 
pomóc koledze, odczytaj go głośno. 

4.Zapisz w zeszycie propozycje dzieci: 

Propozycje pomocy Felkowi: 
Maciek - …………… 
Marcin - …………… 
Patrycja - ………….. 
Ewa - ……………… 
pani - ……………. 
Wiktoria (pomysł poddała Patrycja) - ……………. 

5.Zastanów się, jak rozumiesz słowa nauczycielki: „żeby się 
zaprzyjaźnić, trzeba się dobrze poznać”. Czy przygotowany przez 
uczniów i panią prezent pomoże w tym Felkowi? 

6.Zadanie:  
Odpowiedz pisemnie na pytanie zawarte  
w temacie (wypowiedź kilkuzdaniowa). 

 

 

 

 


