
Zalecenia dla uczniów klasy IVb 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

15.05.2020 

LEKCJA WYCHOWAWCZA 

 

Moi Drodzy, z okazji zbliżającej się 100 rocznicy 

urodzin Jana Pawła II, przygotowałam dla Was 

quiz związany z osobą Jana Pawła II. W quizie jest 

15 pytań i określony czas na odpowiedź, po 

zaznaczeniu naszej odpowiedzi klikamy na zielony 

przycisk ”odpowiedz” i przechodzimy 

automatycznie do następnego pytania. Po 

skończeniu 15 pytań pokazuje nam się wynik 

testu w punktach i procentach. Możemy zobaczyć 

swoje odpowiedzi (dobre na zielono, złe na 

czerwono) lub rozwiązać test ponownie. Powodzenia! 

http://testwiedzy.pl/test/754/jan-pawel-ii.html 

 

 
WDŻ 

Temat: Świat wirtualny- prawdziwy czy nieprawdziwy 

Świat wirtualny, podobnie jak rzeczywisty, nie jest wolny od zagrożeń, które w najmniej 
spodziewanym momencie mogą poważnie zakłócić Twoje życie. Jeśli myślisz, że możesz się 
przed nimi skutecznie uchronić, to niestety, ale jesteś w błędzie… 

1. Plotki szybko się rozchodzą… 

Ludzie kochają plotkować… Plotkujemy na temat rodziny, znajomych, kolegów… O ile w 
realnym życiu plotki, które przekazujemy sobie z ust do ust, rozchodzą się znacznie wolniej, o 
tyle w świecie wirtualnym wystarczy chwila, żeby krótka informacja dotarła do dużego grona 
odbiorców. Chociaż dzięki internetowi mamy nieograniczony dostęp do różnych wiadomości, 
jednak bardzo często są one nieprawdziwe. Tyle razy byliśmy świadkami tego, jak media 
uśmiercały ludzi ze świata show biznesu. Szczególnie podatni na tego typu informacje są 

http://testwiedzy.pl/test/754/jan-pawel-ii.html


użytkownicy serwisów społecznościowych, którzy rozsyłają je w niewiarygodnie szybkim 
tempie. Udostępniając konkretne treści, warto być ostrożnym. Czasami bowiem jedna 
niesprawdzona informacja w ciągu paru chwil może zrujnować życie innej osobie. Pamiętaj, 
że ty również możesz być obiektem plotek. 

2. Wirusy atakują wszędzie… 

Problem wirusów w sieci jest niestety bardzo powszechny. Mogą być ukryte pod postacią 
różnych aplikacji i programów, które użytkownik instaluje na swoim komputerze. Niszczą 
zapisane na dyskach informacje i mogą dokonać prawdziwego spustoszenia w naszych 
urządzeniach. Jak możesz się przed nimi uchronić? Przede wszystkim pamiętaj o 
zainstalowaniu programu antywirusowego i jego regularnej aktualizacji. Staraj się unikać 
podejrzanych stron internetowych. Poza tym nie otwieraj listów od nieznanych nadawców. 
Raczej nie będą one od królewicza na białym koniu, no chyba że trojańskim… 

3. Pamiętaj – to, że cię nie widzą, nie znaczy, że jesteś anonimowy 

Czy wiesz, czym są programy szpiegujące, tzw. spyware? Ich celem jest zbieranie wszystkich 
możliwych informacji o użytkowniku. Szpiegują twoje działania w internecie, gromadzą dane 
osobowe, hasła i adresy mailowe. Na pewno słyszałeś o plikach „cookies”, które służą 
zidentyfikowaniu danych komputera oraz przeglądarki stron internetowych. Dzięki nim 
można określić, jak często użytkownik łączy się danym serwerem, oraz monitorować 
aktywność tej osoby na stronach www, aby jak najbardziej odpowiadały jego 
zainteresowaniom. To, że wykasujesz fotkę z profilu na Facebooku, nie oznacza, że jej tam 
nadal nie będzie. Twoje zdjęcie może być przechowywane na serwerze firmy nawet przez 
trzy lata po jego usunięciu. 

Życie w świecie wirtualnym nie różni się zbytnio od realnego. Zarówno w jednym, jak i 
drugim warto zachować zdrowy rozsądek. A szczególnie, chociaż to może wydawać się 
trudne, starajmy się chronić naszą prywatność, która w dzisiejszych czasach wydaje się być 
na wagę złota… 

 
MUZYKA 

Temat: Ptasia muzyka. 

https://www.canva.com/design/DAD784WbBjk/eRo-

aOLerTkPbrpdMn0k3A/view?utm_content=DAD784WbBjk&utm_campaign=designshare&ut

m_medium=link&utm_source=publishsharelink 

 

PLASTYKA 

Nic nowego – kończymy prace zadaną w poprzednim tygodniu. 

Przypomnienie: 

Przeczytaj w książce informacje na temat kolażu i fotokolażu. (strona 54, 56). 

https://www.canva.com/design/DAD784WbBjk/eRo-aOLerTkPbrpdMn0k3A/view?utm_content=DAD784WbBjk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAD784WbBjk/eRo-aOLerTkPbrpdMn0k3A/view?utm_content=DAD784WbBjk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAD784WbBjk/eRo-aOLerTkPbrpdMn0k3A/view?utm_content=DAD784WbBjk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


Wykonaj pracę techniką kolażu lub fotokolażu. 

Temat pracy : Wiosna.  

Format: A3  

Materiały pomocnicze: ( oglądnij filmiki) 

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

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

mgQPess&list=PLhDJEnS6somlChxJu5x_NGOb_KFT2d-ch 

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

https://www.youtube.com/watch?v=A8Cj454dN9A  

Prace odeślij do dnia 21 maja 
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