
PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY IV  
 

Wychowawca klasy: Danuta Włodyka – Fudali 

Piątek    19.06.2020r. 

 
L
p. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 

19.06.2020r.  
Informatyka 

Temat:  Gry i zabawy edukacyjne. 

 

 

Korzystamy z podanych linków stron: 

https://naukaizabawa.squla.pl/demo 

 https://sieciaki.pl/gry/laboratorium-wirusow 
https://www.lulek.tv/gry/darmowe/lulandia-163 
https://ciufcia.pl/ 
 
W większości tych stron aby z nich korzystać musicie 
mieć włączoną tzw. wtyczkę:  flashplayer 
 

 
 

 

2.  19.06.2020r. Technika Temat: Utrwalenie wiadomości z działu: Abc ekologii i 

podróżowania. 

 Oglądamy filmy o ekologii i podróżowaniu: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=0T27HuZfwrw 

https://www.youtube.com/watch?v=eBwvAQO57z8 

 

 

3.  19.06.2020r. Wych.fizyczne Podstawowe pozycje do ćwiczeń 

 

Demonstracja i omówienie podstawowych pozycji do ćwiczeń, 
rozkrok, wykrok, zakrok, stanie jednonóż, klęk podparty, przysiad 
podparty, podpór przodem, siad klęczny, skrzyżny, skulony oraz 
prosty. 

 

Proszę wejść w poniższy link i wspólnie z prowadzącym wykonywać 
ćwiczenia przypominając sobie poszczególne pozycje do ćwiczeń 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=rgp4w5bXw9T8BGG8vArOGaJcSpV4bhdqrKMJQJrigUVKJ
thQib 

 

https://naukaizabawa.squla.pl/demo
https://sieciaki.pl/gry/laboratorium-wirusow
https://www.lulek.tv/gry/darmowe/lulandia-163
https://ciufcia.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=v_wtt16fgew
https://www.youtube.com/watch?v=0T27HuZfwrw
https://www.youtube.com/watch?v=eBwvAQO57z8
https://ewf.h1.pl/student/?token=rgp4w5bXw9T8BGG8vArOGaJcSpV4bhdqrKMJQJrigUVKJthQib
https://ewf.h1.pl/student/?token=rgp4w5bXw9T8BGG8vArOGaJcSpV4bhdqrKMJQJrigUVKJthQib


4. 19.06.2020r. J.angielski  

Topic:Reading and writing units 1-4. 

Cel:Rozwijamy umiejętności czytania i pisania. 

 

 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie datę, temat z w zeszycie. 
2. Przypomnij liczby od 0-100,nazwy ubrań,pytania o 

podstawowe informacje s.33-podr.,nazwy części domu 
s.47 

3. Wykonaj zadania  karta pracy s.78,s.79,s.80,s.81-zeszyt 
ćwiczeń. 

4. Uzupełnij zdania słowami is,are,am: 
1.I …. Anna. 

2.We …. at school. 

3.Jason …. Anna’s brother. 

4.They …..  happy. 

5.You ….. my friend. 

            5. Z rozsypanki wyrazowej ułóż pytania: 

                    1.name your What’s? 

                    2.you How old are? 

                     3.you from are Where? 

            6.Napisz po angielsku liczby: 

               1.22- 

               2.76- 

               3.15- 

               4.55- 

 Wykonane zadania prześlij na 
adres:dubieckoang@gmail.com. 
Good luck/Powodzenia. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od godz. 11:00 
do 11:30 

łączymy się 
przez aplikację 
Zoom. 

5. 19.06.2020r. J.polski Temat: Nasze spotkanie z Ronją (Astrid Lindgren „Ronja, córka 
zbójnika”). 

 

Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania głośnego ze zrozumieniem, 

 



samodzielnego wyszukiwania i selekcji potrzebnych informacji. 

 

1.Przeczytaj głośno informacje o autorce tekstu – Kilka słów o… 
(podr. s.303). 

2.Zapisz w zeszycie temat. 

3.Przeczytaj głośno zapisane przez siebie pytania i odpowiedzi na nie 
dotyczące wydarzeń i postaci z tekstu Astrid Lindgren „Ronja, córka 
zbójnika  (zeszyt przedmiotowy, 15 czerwca). 

4.Określ elementy świata przedstawionego. Zapisz w zeszycie 
(samodzielnie uzupełnij miejsca wykropkowane): 

Świat przedstawiony w opowiadaniu: 
 - czas wydarzeń: bliżej nieokreślony (późne lato lub wczesna jesień), 
 - miejsce wydarzeń: bliżej nieokreślone (las, jeziorko), 
 - bohaterowie: ………. , 
 - wydarzenia: ………. . 

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

Ocalenie przez Birka. 
Kłótnia. 
Prośba o pomoc. 
Rozstanie. 
Niebezpieczeństwo. 
Spotkanie Birka. 
Wędrówka we mgle. 
Kąpiel w rzece. 

 
w zeszycie: 
Plan wydarzeń 
1. 
2. 
3.     

6.Opowiedz głośno o przebiegu wydarzeń na podstawie zapisanego 
planu. 

7.Zastanów się, jaki był początkowo stosunek Ronji do Birka. Oceń 
ustnie jej postępowanie. 

8. Zastanów się, co powinna powiedzieć Ronja do Birka, kiedy 
wybiegła prosto na niego zza drzewa? Zapisz w zeszycie jej 
wypowiedź (2-3 zdania). 

 

Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 

 

 

 


