
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Piątek    22.05.2020r. 

 
Lp

. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 

 
22.05
. 
2020 
r. 

 
Informatyka 

Temat:  Formatujemy komórki w arkuszu kalkulacyjnym. 
 

Cel: - formatowanie komórek arkusza  kalkulacyjnego, 

       -  kolorowanie komórek arkusza 

 

 

1. Otwieramy arkusz kalkulacyjny Excel lub Arkusze google. 

2. Wprowadzamy dane wg podanego wzoru. 

3. Aby wypełnić kolorem komórki klikamy w danej komórce 

aby pojawiło się jej obramowanie, najeżdżamy na Kolor 

wypełnienia (czyli Kubek wylewający farbę) znajdujący się u 

góry na pasku narzędzi pod rozmiarem czcionki;  wybieramy 

kolor wypełnienia komórki (jeśli chcemy większa gamę 

kolorów wybieramy: więcej kolorów) 

4. Po wykonaniu tego ćwiczenia klikamy  u dołu po lewej 

stronie na arkusz 2 lub dodaj arkusz. 

5. W nowym arkuszu zmieniamy szerokość kolumn i 

kolorujemy komórki wg wzoru ze strony 112 rys. 5. 

(zmieniamy szerokość kolumn aby powstały kwadraciki jak 

na rysunku (w razie problemów oglądamy film z poprzedniej 

lekcji)  i kolorujemy je. 

6. Gotowy arkusz zapisujemy pod nazwą  „Kolorowe 

kwadraty” 

Gotowy zapisany plik arkusza wysyłamy z pomocą rodzica do 

mnie na priv lub na emaila. 

 

Zadania analizujemy podczas lekcji na grupie, później na priv.  

 

 

2.  22.05
. 

2020 
r. 

Technika Temat: W podróży. 

Cele lekcji: 

- zasady  bezpieczeństwa w czasie podróży środkami komunikacji 

publicznej, 

− odnajdywanie w odpowiednich źródłach ważnych informacji dla 

podróżujących, 

− odczytywanie piktogramów i rozkładów jazdy,  

1. Zapisujemy temat lekcji. 

2. Czytamy tekst str. 68 „Bezpieczny pasażer” 

3. Oglądamy film bezpieczny pasażer: 

https://www.youtube.com/watch?v=cq4ih4OR3Ds (5 min) 

4. Wykonujemy ćw. 1 i 2 str. 68 w zeszycie. 

5. Czytamy tekst Infografika str. 69 i wykonujemy ćw. 1. 

6. Oglądamy film „Jak odczytać informacje zawarte 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cq4ih4OR3Ds


w rozkładzie jazdy pociągów?”: 

https://www.youtube.com/watch?v=6yLu61d4KKg  (2 min) 

7. Następnie wykonujemy ćwiczenie 3 str. 70. 

8. Na koniec rozwiązujemy zadania z karty pracy „W podróży” 

 

Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń wysyłamy na emaila lub na priv. 
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Wych.fizyczn
e 

Temat:  Temat: Poznajemy grę w  cztery ognie 

Zasady gry:  

Różnica pomiędzy dwoma, a czterema ogniami polega na tym , że w czterech 
ogniach piłka jest rzucona z czterech stron, a w dwóch z jednej. Po losowaniu 
pierwszeństwa do gry, prawo rozpoczęcia ma zagrywający stojący za linia 
końcową. Przerzuca on piłkę do swoich współzawodników, Ci maja za zadanie 
trafić graczy przeciwnych i ich " zbicie". Trafiony zawodnik nie schodzi jednak 
z boiska tylko ma prawo do zbijania swoich rywali. Za każde trafienie 
przeciwnika przyznawany jest jeden punkt. Podstawowe zasady to takie że 
rzucać wolno tylko z powietrza, piłki nie należy trzymać dłużej niż 3 sekundy, 
trafionym jest tylko ten gracz, który bezpośrednio z rzutu a nie z odbicia od 
innego zawodnika dostał piłka oraz taka, że z piłka można wykonać tylko 3 
kroki, ewentualnie 3 kroki, podskok, 3 kroki i dopiero rzut.. Zawodnik trafiony 
przechodzi na miejsce zagrywającego, dlatego tez w zespole grającym na 
boisku, powinna być ciągła cyrkulacja zawodników. Drużyny mogą stracić 
piłkę, gdy znajdzie się ona w rękach zagrywającego, spadnie poza pole gry lub 
też zostanie ona przetrzymana przez jednego z zawodników. Można jeszcze 
wyróżnić jedna modyfikację zarówno gry w cztery ognie jak i w dwa ognie. Jest 
to gra polegająca na rozdzieleniu graczy do dwóch drużyn, każda z nich ma 
swoja połowę boiska za która nie ma prawa się poruszać . Prawo do zbijania 
ma tylko kapitan, stojący poza swoja drużyna za linia tylna boiska. Jego 
zadaniem jest zbicie jak najszybciej wszystkich graczy drużyny przeciwnej. 
Jego drużyna może swobodnie poruszać na terenie boiska odsuwając się i w 
ten sposób ułatwiając rzut zbicia przeciwnika. Piłka zbija przeciwnika tylko w 
bezpośrednim rzucie, nie wtedy gdy piłka jest odbita od jakiegokolwiek 
zawodnika. Zbity gracz nie ma prawa powrotu na boisko, nie może być także 
wykupiony. Istnieje możliwość dwukrotnej zmiany kapitana. Wygrywa ta 
drużyna która pierwsza zbije przeciwników.  

 

Proszę obejrzeć filmik  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wu3BaOztzcQ 
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J.angielski Topic:I sometimes play tennis on Sunday. 

 Cel: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości (użycie czasowników go,play,do z 
nazwami dyscyplin sportu.)Ćwiczenia praktyczne. 

Polecenia dla uczniów: 

1.Zapisz datę,temat lekcji w zeszycie. 

2.Przypomnij wiadomości(dyscypliny sportu,czasowniki do,play,go ,like,love,hate) 

3.Wykonaj ćw.4,5/68,ćw.1,5/69 –zeszyt ćwiczeń 

4Ex.1.Przetłumacz na język angielski: 

a)Moja mama często gra w tenisa w niedzielę. 

b)Jego brat czasami gra w piłkę nożną w poniedziałek. 

c) Ona nie gra w koszykówkę w piątek. 

d)Czy ona gra w siatkówkę w czwartek?Tak,ona gra.  

Ex.2 Wybierz poprawną odpowiedź: 

1.go/play football 

30 min. 

 

 

 

 

 

 

Od godz.11:00 
do 11:30 łączmy 
się przez 
aplikację Zoom 

https://www.youtube.com/watch?v=6yLu61d4KKg
https://www.youtube.com/watch?v=Wu3BaOztzcQ


2.do/go cycling 

3.play/go volleyball 

4.do/go sailing 

5.go/do taekwondo  

 

Zadanie prześlij na adres:dubieckoang@gmail.com 

Good luck./Powodzenia. 
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J.polski Temat: Czy rozumiem to, co czytam? 

 

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

 

1.Zapisz w zeszycie temat. 

2.Przeczytaj  głośno tekst Anatola Sterna „O tym, co jest najpiękniejsze na 
świecie” (podr. s.284-288).  

3. Zapisz 10 pytań i odpowiedzi na nie dotyczących wydarzeń i postaci z 
przeczytanego tekstu (najpierw pisz w brudnopisie,  potem przeczytaj głośno 
zapisane pytania i odpowiedzi, popraw, jeśli trzeba i dopiero wtedy przepisz 
do zeszytu!) Ocenie podlega też estetyka zapisu! 
UWAGA! Pamiętaj, że odpowiedzi zapisujesz całym zdaniem! 

 

Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 

 

 

 

 


