
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Piątek    29.05.2020r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 

 
29.05. 
2020 
r. 

 
Informatyka 

Temat:  A ty rośniesz … 
 

Cel: - formatowanie fragmentu arkusza, wstawianie funkcji 

średnia, 

       -  tworzenie wykresu kolumnowego w arkuszu 

 

 

1. Otwieramy arkusz kalkulacyjny Excel lub Arkusze 

google. 

2. Wprowadzamy dane z rys. 1 str. 114, na końcu po 

„Robercie” dopisujemy siebie i swój wzrost. 

3. Kolorujemy komórki wg wzoru rys. 3 str. 114 za 

pomocą narzędzi z rys. 2. 

4. Na końcu (pod swoim imieniem) w komórce A17 

wstawiamy funkcję średnia z narzędzia 

Autosumowanie rys. 4 str. 115 (korzystamy ze 

wskazówek „Średnia wzrostu” str. 115) zatwierdzamy  

obliczenie „średnia” rys 5 klawiszem Enter.  

5. Po wykonaniu tego ćwiczenia zaznaczamy wszystkie 

wprowadzone dane i tworzymy wykres Kolumnowy. 

6. Nadajemy mu tytuł „Wykres wzrostu uczniów” i 

formatujemy podobnie jak na ostatniej lekcji (każdy 

słupek) każdą kolumnę innym kolorem aby wyglądał 

podobnie jak na ilustracji na str. 116. 

7. Gotowy arkusz zapisujemy pod nazwą  „wzrost 

uczniów” 

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.  29.05. 
2020 

r. 

Technika Temat: Piesza wycieczka 

Cele lekcji: 

-  planowanie wycieczki pieszej 

− poznanie sposobu pakowania plecaku w przemyślany, 

racjonalny sposób, 

− odczytywanie informacji przekazywanych przez znaki 

umieszczane na terenach kąpielisk, 

1. Zapisujemy temat lekcji. 

2. Czytamy tekst str. 71  „Jak przygotować się do 

wycieczki” i „Warto Wiedzieć”. 

 



3. Następnie tekst i wyjaśnienia z Infografiki str. 72.                 

Po przeczytaniu wykonujemy ćw. 1. 

4. Czytamy tekst „Nad wodą” str.73. 

5. Oglądamy wyjaśnienia znaków na kąpieliskach 

wodnych: 

 http://www.znaki-bhp.pl/produkty/128_kapieliska 

6. Wykonujemy ćw. 2 str. 73. 

7. Rozwiązujemy zadania z karty pracy „Piesza 

wycieczka” 

 

Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń wysyłamy na emaila 

lub na priv. 

3.  29.05. 
2020 

r. 

Wych.fizyczne Test sprawności fizycznej  K. Zuchory – cd. 

 

Polecenia dla uczniów   

 

Proszę kliknąć w poniższe linki i obejrzeć filmiki i wspólnie z 
prowadzącym wykonywać poszczególne elementy testu. 

 

5 element testu „Wytrzymałość” 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=I3hC5nWiK8w4tGTKUJlBfP7KiMVnyrfv8NQZI9VKlh5lFosqjP 

 

6 element testu „Mięśnie brzucha” 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=80kxve6NUt6hHnmCVPYrdfaS6cvaQA8caKPLGBWXd2Pjxjb97U 

 

 

4. 29.05. 
2020 

r. 

J.angielski Topic:Revision unit 8. 

Cel:Powtórzenie wiadomości z rozdziału 8. 

Polecenia dla uczniów: 

1.Zapisz datę i temat lekcji. 

2.Przypomnij słownictwo,zwroty s.117-podręcznik,zaimki w funkcji 
dopełnienia s.111,zaimki pytające what,who,when,where,how 
many,whose s.113,czasowniki wyrażające emocje like,love,don’t 
like,hate+ -ing s.111 

3.Wykonaj ćw.1,2,3,4,5/118 –podręcznik  

4.Translate into Polish/przetłumacz na język polski: 

I love eating. 

She doesn’t reading . 

Do you like cycling?Yes,I do. 

He likes cooking. 

         Wykonane zadania prześlij na adres:dubieckoang@gmail.com 

    Good luck/Powodzenia. 

   Spotykamy się o godz.11:00 na platformie Zoom. 

 

 

http://www.znaki-bhp.pl/produkty/128_kapieliska
https://ewf.h1.pl/student/?token=I3hC5nWiK8w4tGTKUJlBfP7KiMVnyrfv8NQZI9VKlh5lFosqjP
https://ewf.h1.pl/student/?token=80kxve6NUt6hHnmCVPYrdfaS6cvaQA8caKPLGBWXd2Pjxjb97U


 

5. 29.05. 
2020 

r. 

J.polski  

Temat: „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki – jaka to powieść? 

 

Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy i interpretacji tekstu, 
samodzielnego poszukiwania i selekcji informacji. 

 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2.Przypomnij znane Ci teksty literackie i filmy, gdzie występują 
bohaterowie albo przedmioty  spełniające życzenia. 

3.Przypomnij cechy baśni i zastanów się, czy w utworze Andrzeja Maleszki 
można je odnaleźć? 

4. Zapisz w zeszycie: 

W powieści możemy odnaleźć cechy, które pojawiają się w baśniach: 
 -  bohaterowie realistyczni (dzieci, rodzice, ciotka, Max) i fantastyczni 
(myślące i poruszające się krzesło, niezjadajacy lew), 
 -  zdarzenia realistyczne i fantastyczne, 
 -  dobrzy i źli bohaterowie (Max), 
 -  niezwykły, magiczny przedmiot (czerwone krzesło spełniające 
życzenia), 
 -  przyroda pomagająca bohaterom (ogromny lew), 
 -  szczęśliwe zakończenie, 
 -  pouczenie (słabszy może pokonać silniejszego, warto być dobrym). 

 Utwór Andrzeja Maleszki „Magiczne drzewo” rozgrywa się 
współcześnie, ale ma wiele cech baśni. Jednak to nie bohaterowie 
przenoszą się do fantastycznego świata, ale baśń wkracza do ich 
rzeczywistości. 

5.Zadanie:  
Przeczytaj głośno wybrany fragment lektury – staraj się oddać głosem 
emocje bohaterów. 

 

Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 

 

 

 

 


