
Plan zajęć - OP 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 maja - 29 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 25 maja 2020 

Temat dnia: Nie wolno! 

Rysowanie swojego portretu. Ozdabianie ramki według swojego pomysłu. Próbowanie napisania 
swojego imienia i nazwiska (karta pracy). Historyjka obrazkowa Nie wolno!  (książka). Czytanie tekstu. 
Łączenie liniami imion z odpowiednimi obrazkami dzieci (karta pracy).k, s. 89,kp, s. 68, 69 

Materiały przekazane mailowo. 

 

Wtorek - 26 maja 2020 

Temat dnia: Plan podwórka. 

 Zabawa rozwijająca umiejętność kojarzenia – To znak… Marzenia dzieci  – ćwiczenia w mówieniu 
(karty pracy). Rysowanie planu wymarzonego podwórka.  Otaczanie pętlami zabawek każdego 
rodzaju. Porównywanie ich liczby. Wpisywanie do okienek odpowiednich liczb i znaków (karta pracy). 
Zabawa słowna Słowa o znaczeniu przeciwnym.Rysowanie podwórka, na którym jest przedstawiona 
określona liczba elementów (karta pracy).kp, s. 70, 71, 72, 73 

Materiały przekazane mailowo. 

 

Środa - 27 maja 2020 

Temat dnia: Nasze podwórko. 

Oglądanie obrazków. Określanie, co robią dzieci na podwórku. Łączenie kartoników ze zdaniami z 
odpowiednimi obrazkami. Rysowanie po śladzie, bez odrywania kredki od kartki (karta pracy). 
Oglądanie obrazków. Opowiadanie, jak dzieci sobie pomagają. Rysowanie po śladach skakanek 
kredkami w odpowiednich kolorach (karta pracy). Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – Gdzie to 
jest? Odczytywanie wyrazów. Liczenie w nich liter i łączenie liniami z odpowiednimi cyframi. Liczenie 
kół i pokazywanie ich liczby na palcach (karta pracy).kp, s. 74, 75, 76, 77 
 
Materiały przekazane mailowo. 
 

Czwartek - 28 maja 2020 

Temat dnia: Na placu zabaw. 

 Kończenie odwzorowywania obrazków (karta pracy).  Dzielenie nazw obrazków na głoski, liczenie 
głosek w nazwach.  Ćwiczenia z figurami.Kończenie rysunku latawca po prawej stronie karty według 
wzoru umieszczonego po lewej stronie karty. Kolorowanie rysunku po lewej stronie (karta 
pracy).Oglądanie obrazków dzieci wykonujących różne ćwiczenia gimnastyczne. Łączenie obrazków 
z rysunkami postaci wykonujących te same ćwiczenia (karta pracy). kp, s. 77, 78, 79 

Materiał przekazany mailowo. 
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Piątek - 29 maja 2020 

Temat dnia: Zabawy na podwórku. 

Rysowanie tego, z czym kojarzą się wakacje (karta pracy Czytam, piszę, liczę). Dzielenie nazw 
obrazków na sylaby i na głoski.Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Zabawy na 
podwórku.Rysowanie po śladach szlaczków. Rysowanie coraz mniejszych szlaczków (karta pracy 
Czytam, piszę, liczę). Rozmowa z dziećmi na temat domowych zwierzątek i tego, co robią z nimi, gdy 
jadą na wakacje.Dowolny taniec przy piosence Domowe zoo . karta pracy Czytam… s. 94, 95 

Materiały przekazane mailowo. 

 

 



Plan zajęć - 1a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 maja - 29 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 25 maja 2020 

Język angielski 

Lesson 

Topic: Utrwalanie konstrukcji poznanych w dz.5, praca projektowa. 

Meet on-line 9:15, link do lekcji jest stały. 

Materiały przesłane przez Synergia Librus. 

Temat: Kolorowy rok. 

Wypowiedzi dzieci na temat czterech pór roku na podstawie zdjęć w podręczniku.Układanienpytań i odpowiedzi 
na temat ulubionej pory roku.Rozpoznawanie wyrazów oznaczających nazwy ludzi,zwierząt i roślin i rzeczy- 
utrwalenie wiadomości.Zabawy matematyczne. Matematyka w ruchu. Poznanie wartości rytmicznej- cała nuta. 
Spotkanie on-line 10:00. 

P: 42,43 Ćw. j.p:40,41 Ćw. m:.40,41 

Wtorek - 26 maja 2020 

 

Temat:Kochamy nasze mamy. 

Przygotowanie niespodzianki dla mamy-swobodna twórczość (laurka, śpiewanie poznanej piosenki, bukiet z 
polnych kwiatów, pięknie przeczytany wiersz, porządki, pomoc w przygotowaniu posiłku itp.) Uzupełnianie zdań o 
naszych mamach. Składanie życzeń i wręczanie przygotowanych niespodzianek. Projektowanie robota, który 
wyręczy mamę w pracach domowych-technika dowolna.Wspólny spacer lub inny sposób spędzenia czasu 
razem. 

Środa - 27 maja 2020 

 

Temat:Różnobarwna działka. 

Wielozdaniowe wypowiedzi na temat wiosennej łąki na podstawie tekstu i ilustracji w podręczniku. Wysłuchanie 
wiersza “Ogród kwiatowy…”Opis łąki. Podawanie nazw części sadzonki truskawki. Rozwiązywanie zagadek. 
Pojęcia rok, miesiąc. Proste obliczenia kalendarzowe. 

P: 44,45 Ćw. j.p:42,43 Ćw. m:.42,69 

Czwartek - 28 maja 2020 

 

Temat:Mieszkańcy kolorowej łąki. 

Odczytywanie zakodowanych haseł.  Wielozdaniowe wypowiedzi na temat owadów na podstawie informacji. 
Opis motyla na podstawie obserwacji. Rysowanie biedronki kredkami. Rozwiązywanie zadań tekstowych.  

P: 46,47 Ćw. j.p:44,45 Ćw. m:.43,44  
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Piątek - 29 maja 2020 

Temat:W barwach tęczy. 

Wysłuchanie tekstu “Pejzaż”. Opis pejzażu i tęczy na podstawie ilustracji. Barwy podstawowe i pochodne. 
Wyrazy z ó wymiennym- pisanie po śladzie. Malowanie tęczy farbami akwarelowymi. Obliczenia zegarowe i 
pieniężne- zadania z tekstem. Wykonanie albumu na zielnik. 

P: 48,49 Ćw. j.p:46,47 Ćw. m:.45,46 

Materiały przesłane SMS, indywidualne informacje i konsultacje telefonicznie. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 maja - 29 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 25 maja 2020 

Temat: Jacy jesteśmy? 

Wysłuchanie wiersza pt “ Jestesmy różni”. Czytanie ze zrozumieniem i dobieranie określeń wskazujących mocne 
strony uczniów. Uzupełnianie zdań - próba autoprezentacji. Uzupełnianie piramid matematycznych według 
podanego wzoru. Dodawanie trzech składników. Dobieranie par  liczb tworzących dziesiątkę. Wprowadzenie 
wartości rytmicznej - półnuta. Utrwalenie piosenki “ Moja wesoła rodzinka”. Ćwiczenia gimnastyczne z 
nietypowym przyborem. 

Podr.s.40, 41 oraz 81;  ćw.pol.s.38 i 39;  ćw.mat.s.36 i 37; zasoby internetowe 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus, drogą mailową oraz podczas meet g.9.00 

 

Wtorek - 26 maja 2020 

Temat: Kolorowy rok 

Wypowiedzi o porach roku z wykorzystaniem zdjęć w podręczniku. Redagowanie pytań i odpowiedzi na temat 
ulubionej pory roku. Rozpoznawanie wyrazów oznaczających nazwy ludzi, zwierząt, roślin i rzeczy. Wykonanie 
pracy przestrzennej “Drzewo” z dowolnych materiałów.Zabawy matematyczne z liczbami - gra dydaktyczna “Trzy 
obok siebie” utrwalająca dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Ćwiczenia gimnastyczne z nietypowym 
przyborem. Wykorzystanie narzędzia “tekst” w edytorze grafiki - ćwiczenia w pisaniu. 

Podr.s.42 i 43;  ćw.pol.40 i 41;  ćw.mat.s.40 i 41;  zasoby internetowe 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus, drogą mailową oraz podczas meet g.9.00 

Język angielski 

Lesson 

Topic: Utrwalanie konstrukcji poznanych w dz.5, praca projektowa. 

Meet on-line 15 minut po spotkaniu z p.M. Kołacz , link do lekcji jest stały. 

Materiały przesłane przez Synergia Librus. 

 

Środa - 27 maja 2020 

Temat: Różnobarwna działka 

Wielozdaniowe wypowiedzi o wiosennej łące i jej mieszkańcach w oparciu o tekst, zdjęcia i ilustracje w 
podręczniku. Opis łąki z wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej pt “ Ogród kwiatowy pana van Gogha”. Prezentacja 
malarska innych dzieł van Gogha. Zapoznanie z nazwami części sadzonki truskawki - rozwiązywanie zagadek.. 
Utrwalenie pojęć rok, miesiąc. Proste obliczenia kalendarzowe.Wprowadzenie wartości rytmicznej - cała nuta. 
Ćwiczenia gimnastyczne z nietypowym przyborem. 

Podr. s 44 i 45 oraz 83;  ćw. pol.s.42 i 43;  ćw.mat.s.42 i 43;  zasoby internetowe 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus, drogą mailową oraz podczas meet g.9.00 
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Czwartek - 28 maja 2020 

Temat: Mieszkańcy łąki 

Odczytywanie zakodowanych haseł dotyczących zwierząt zamieszkujących łąkę. Opis motyla na podstawie 
ilustracji. Rysowanie biedronki kredkami.. Utrwalanie poznanych wartości rytmicznych. Rozwiązywanie zadań 
tekstowych związanych z czasem i z masą. Wykonanie deseru z galaretek. Ćwiczenia gimnastyczne z 
nietypowym przyborem. 

Podr.s.46 i 47 oraz 80, 84 i 85;  ćw.pol.44 i 45;  ćw.mat.s. 46 i 47; zasoby internetowe 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus, drogą mailową oraz podczas meet g.9.00 

 

Piątek - 29 maja 2020 

Temat: W barwach tęczy 

Wysłuchanie wiersza bożeny Janusik pt” Pejzaż”. Opis pejzażu i tęczy na podstawie ilustracji w podręczniku. 
Barwy podstawowe i pochodne. Pisownia wyrazów z ó wymiennym. Malowanie tęczy farbami akwarelowymi. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych - obliczenia zegarowe i pieniężne. Nauka “Piosenki o marzeniach”.  Ćwiczenia 
gimnastyczne z nietypowym przyborem. 

Podr.s.48 i 49 oraz 84 i 85; ćw.pol. s.46 i 47;  ćw.mat.s. 48 i 49;  zasoby internetowe 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus, drogą mailową oraz podczas meet g.9.00 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 maja - 29 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 25 maja 2020 

Temat dnia: Kolorowy rok 

Pisanie nazw pór roku. Wykonanie rzeźby z drutu i plasteliny “Drzewo za moim oknem w porze roku, którą 
najbardziej lubię”. Zabawy matematyczne, gra planszowa “Trzy obok siebie”. Poznanie wartości rytmicznej - 
półnuta. 

Podr. s.67.,karty ćw. s.62. ćw.3. - muzyka, 

karty ćw. s.41.ćw.3.,s.72.,84., 

karty mat. s.40.,41. 

Zasoby internetowe. 

Materiały zostaną przekazane drogą mailową. 

 

Wtorek - 26 maja 2020 

Temat dnia: Różnobarwna działka 

Zapoznanie z tekstem “Różnobarwna działka”. Poznanie nazw mieszkańców łąki na podstawie tekstu i ilustracji. 
Podawanie nazw części sadzonki truskawki. Pojęcia:”rok” , “miesiąc”.Proste obliczenia kalendarzowe. 

Podr. s.44.,83., 

karty ćw. s.42.,71., 

karty mat. s.42.,43. 

Zasoby internetowe. 

Materiały zostaną przekazane drogą mailową. 

 

Środa - 27 maja 2020 

Temat dnia: Różnobarwna działka 

Zapoznanie z treścią wiersza M.Strzałkowskiej “Ogród kwiatowy pana van Gogha”. Opis łąki przedstawionej na 
obrazie Vincenta van Gogha “Ogród kwiatowy”. Proste obliczenia kalendarzowe. Poznanie wartości rytmicznej - 
cała nuta. 

Podr. s.45.,67., 

karty ćw. s.43.,62., 

karty mat. s.44.,70. 

Zasoby internetowe. 

Materiał zostanie przekazany drogą mailową. 
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16.15. - lekcja online 

 

Czwartek - 28 maja 2020 

Temat dnia:Mieszkańcy kolorowej łąki 

Czytanie informacji o owadach. Poznanie etapów rozwoju motyla. Rysowanie biedronki kredkami. Utrwalenie 
poznanych wartości rytmicznych. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Obliczenia kalendarzowe i zegarowe. 

Podr. s.46., 

karty ćw. s. 44.,63., 

karty mat. s.45.,46. 

Zasoby internetowe. 

Materiały zostaną przekazane drogą mailową. 

Język angielski 

Lesson 

Topic: Utrwalanie konstrukcji poznanych w dz.5, praca projektowa. 

Meet on-line 17:00, link do lekcji jest stały. 

Materiały przesłane przez Synergia Librus. 

Piątek - 29 maja 2020 

Temat dnia: Mieszkańcy kolorowej łąki 

Opis motyla na podstawie ilustracji oraz obserwacji uczniów. Zapisywanie w zeszycie nazw mieszkańców łąki. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych. Utrwalanie pojęć związanych z masą i czasem. Wykonanie akwarium z 
galaretki. 

Podr. s.47.,80.,84.,85. 

karty ćw. s.45., 

karty mat. s.46.,66. 

Zasoby internetowe. 

Materiały zostaną przekazane drogą mailową. 

 

 

 

 

 



Plan zajęć - 2a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 maja - 29 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 25 maja 2020 

Meet-spotkanie z uczniami godz 9:30 

Temat dnia-Nasza mama czarodziejka 

Przeczytanie fragmentu książki Joanny Papuzińskiej Nasza mama czarodziejka P.str 36-38. Ulica Ciekawych 
Wyrazów: wyjaśnienie znaczenia wyrazu poduszkowiec. Samodzielne układanie i zapisywanie odpowiedzi na 
pytania KP str. 38  ćw 1. Oddzielenie kolejno po sobie zapisanych wyrazów w ciągach literowych. Odczytanie 
zdań KP str 38 ćw 2. Czytanie ze zrozumieniem i uzupełnianie ilustracji zgodnie z podanym opisem. Pisanie z 
pamięci zdań.  KP str 39 ćw 3 i 4 

Jeżeli chcesz poznać inne przygody  mamy czarodziejki to posłuchaj 

https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,jak-nasza-mama-zreperowala-ksiezyc,33670038 

. 
https://www.youtube.com/watch?v=kafq1VA0uvc&list=PLIRhT7NNwZKgltH_iKsWMNF0Wh10XHlNZ&index=3&t=
0s 
 . 
https://www.youtube.com/watch?v=RL4qYmEEikQ&list=PLIRhT7NNwZKgltH_iKsWMNF0Wh10XHlNZ&index=4 

Działania na liczbach trzycyfrowych. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Dodawanie i odejmowanie liczb w 
zakresie 1000. KP str 30-31 

Warte obejrzenia, warte wykonania 

https://www.youtube.com/watch?v=HmRyt0smJts 

https://www.youtube.com/watch?v=GCS5xqDWenU 

https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE 

  

Język angielski 

Lesson 

Topic: Have you got a…? - pytamy o posiadane przedmioty;  utrwalamy słownictwo, polecenia i zwroty. 

Meet on-line 10:30, link do lekcji jest stały. 

Materiały przesłane przez Synergia Librus. 

 

Wtorek - 26 maja 2020 

Temat dnia -Dzień Mamy 

Doskonalenie czytania tekstu „Czar dla mamy”. Tworzenie i zapisywanie rodziny wyrazu “czarować”. Kończenie 
pytań i odpowiedzi zgodnie z treścią tekstu  „Czar dla mamy”. Utrwalenie rodzajów zdań. KP str 40. Napisz w 

https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,jak-nasza-mama-zreperowala-ksiezyc,33670038
https://www.youtube.com/watch?v=kafq1VA0uvc&list=PLIRhT7NNwZKgltH_iKsWMNF0Wh10XHlNZ&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=kafq1VA0uvc&list=PLIRhT7NNwZKgltH_iKsWMNF0Wh10XHlNZ&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RL4qYmEEikQ&list=PLIRhT7NNwZKgltH_iKsWMNF0Wh10XHlNZ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=HmRyt0smJts
https://www.youtube.com/watch?v=GCS5xqDWenU
https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE
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zeszycie kilka zdań o swojej mamie. Uwzględnij w wypracowaniu opis jej wyglądu,  gdzie pracuje, co lubi , cechy 
charakteru , a w zakończeniu wyraź swoje uczucia względem mamusi uzasadniając swoją wypowiedź. Narysuj w 
zeszycie na całej stronie portret swojej mamusi. 

Warto obejrzeć, warto wykonać 

https://learningapps.org/7350275 

https://www.youtube.com/watch?v=X6ZpumEE3xs 

https://learningapps.org/1430760 

https://www.kolorowankionline.net/kwiaty-dla-mojej-mamy 

 . Ćwiczymy z Noni: utrwalenie wiadomości i umiejętności KP 35 i KP 56-67 bez ćwiczenia 16 

 

 

Środa - 27 maja 2020 

DOOKOŁA ŚWIATA 

Temat dnia: Podróżowanie 

Przygotowania do podróży do Afryki na podstawie fragmentów wiersza „O ludziku podróżniku”. Wyraziste 
czytanie wiersza. Ustne odpowiedzi na pytania zawarte pod tekstem przeczytane przez kogoś z domowników. P. 
str. 44-45. Pisanie listu do Ludzika podróżnika. 

 Zapisywanie odpowiedzi na pytanie : Co zabierzesz w podróż po świecie ? KP str 44 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x0TKVGFo0ic 

https://www.youtube.com/watch?v=O3dyCc840Mw 

 https://www.youtube.com/watch?v=DngCq4__pjI  

Matematyka w działaniu. Odczytywanie informacji podanych w tabeli. Udzielanie odpowiedzi na postawione 
pytania.  Rozwiązywanie zadań tekstowych.  KM str. 38-39. 

 

 

Czwartek - 28 maja 2020 

Meet- spotkanie z uczniami online godz 9:30 

Temat dnia Kontynenty 

Ulica Ciekawych Wyrazów - kontynent. Podawanie nazw i wskazywanie na mapie świata kontynentów.P str 46 

http://agrest-bajkolandia.blogspot.com/2011/03/kontynenty-magorzata-strzakowska.html 

https://learningapps.org/7350275
https://www.youtube.com/watch?v=X6ZpumEE3xs
https://learningapps.org/1430760
https://www.kolorowankionline.net/kwiaty-dla-mojej-mamy
https://www.youtube.com/watch?v=x0TKVGFo0ic
https://www.youtube.com/watch?v=O3dyCc840Mw
https://www.youtube.com/watch?v=DngCq4__pjI
http://agrest-bajkolandia.blogspot.com/2011/03/kontynenty-magorzata-strzakowska.html
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https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4 

https://learningapps.org/805433 

  Przeczytanie tekstu  na temat odkryć geograficznych  P. str.47 (bez wykonania ćwiczeń pod tekstem). 

https://www.youtube.com/watch?v=iE_pQ1VL714 

Rozpoznawanie i podawanie nazw owoców i zwierząt egzotycznych. Układanie i zapisywanie  zdań w zeszycie. 
K. Str. 46-47. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rerv4Ppfq7U 

https://learningapps.org/1480143 

http://pisupisu.pl/2/ortografia/rz-i-z-wybierz-puzzle 

 Doskonalenie działań matematycznych i odczytywać informacji matematycznych - ćwiczenia w kartach pracy. 
KM str. 40-41.(bez zadania szóstego)  

Muzyka-https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0 

 

Język angielski 

Lesson 

Topic: Have you got a…? - pytamy o posiadane przedmioty;  utrwalamy słownictwo, polecenia i zwroty. 

Meet on-line 10:30, link do lekcji jest stały. 

Materiały przesłane przez Synergia Librus. 

 

Piątek - 29 maja 2020 

 Temat dnia :Gorące słońce Afryki. 

Zagrożenia i trudności, jakie mogą napotykać ludzie i zwierzęta na pustyni na podstawie fragmentu lektury Afryka 
Kazika - Ciemne okulary. P. str. 48-49. Uzupełnianie metryczki lektury. Rozwiązywanie diagramu i odczytanie 
hasła. Czytanie tekstu ze zrozumieniem. Podkreślanie właściwego zakończenia zdania. K. str. 48-49-ilustrowanie 
odpowiedzi 

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

Sawanna-https://www.youtube.com/watch?v=nbz5eKd7wH8 

Na weekend polecam do obejrzenia film „Wielka podróż Bolka i Lolka” 
https://www.youtube.com/watch?v=IH7mCftV31A 

 Ćwiczenia w kartach pracy - działania matematyczne -  KM str. 42-43. . Ćw 1,2,4,5,6 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4
https://learningapps.org/805433
https://www.youtube.com/watch?v=iE_pQ1VL714
https://www.youtube.com/watch?v=Rerv4Ppfq7U
https://learningapps.org/1480143
http://pisupisu.pl/2/ortografia/rz-i-z-wybierz-puzzle
https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0
https://www.youtube.com/watch?v=iM-SiYFVTRk
https://www.youtube.com/watch?v=nbz5eKd7wH8
https://www.youtube.com/watch?v=IH7mCftV31A
https://www.youtube.com/watch?v=IH7mCftV31A


Plan zajęć - 2b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 maja - 29 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 25 maja 2020 

Australia. Podróż dookoła świata. 
 
Australijskie zwierzęta i ich zwyczaje - cd.  P. str. 52 i 53. 
Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Zamiana zdań z liczby pojedynczej na mnogą.  
K. str. 54, str. 55 ćw. 5. 
Matematyka w działaniu. Liczby trzycyfrowe typu 362.  KM. str. 24-25. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AO0e-D_xo60 
Filmik, jak zwierzęta potrafią sobie pomagać. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4 
https://www.youtube.com/watch?v=DngCq4__pjI 
https://www.youtube.com/watch?v=flxdXygTPq4 
Filmiki - podróże dookoła świata. 
 
Materiały przekazane przez Librus. 
 

 

Wtorek - 26 maja 2020 

Rodzinne świętowanie. 
 
Święto rodziny. 
26 maja Dzień Matki. 
 
Zapoznanie z budową notatki kronikarskiej. Postać Galla Anonima. Czytanie ze zrozumieniem i korzystanie z 
treści wpisu do kroniki klasowej Dzień Rodzin w naszej klasie.  P. str. 28-29;  30-31. 
Układanie opowiadania z wykorzystaniem wyrazów z dzi przed samogłoskami. Praktyczne wskazywanie w 
kalendarzu świąt. Układanie zdań z nazwami członków rodziny. Wpisywanie przymiotników w odpowiedniej 
formie.  K. str. 32-33. 
Dodawanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych.  KM. str. 26-27. 
Wykonanie laurki z okazji Dnia Matki; pisanie życzeń. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME 
https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY 
Piosenki z okazji Dnia Mamy. 
 
Materiały przekazane przez Librus. 
 

 

Środa - 27 maja 2020 

Niespodzianka. 
 
Czytanie tekstu Gady z szuflady z podziałem na role, ze zwróceniem uwagi na właściwą intonację. 
P. str. 33-34-35. 

https://www.youtube.com/watch?v=AO0e-D_xo60
https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4
https://www.youtube.com/watch?v=DngCq4__pjI
https://www.youtube.com/watch?v=flxdXygTPq4
https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME
https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY


Plan zajęć - 2b 

Rozsypanka wyrazowa. Wpisywanie i uzupełnianie wyrazów w odpowiednich formach. Podział wyrazów na 
sylaby. Wypisywanie z tekstu rzeczowników, czasowników.  K. str. 34-35-36-37. 
Rondelkolandia - wykonywanie zwierząt z różnorodnych owoców.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=M2f3plTPqBg 
https://www.youtube.com/watch?v=5w-UC8bvsUI 
https://www.youtube.com/watch?v=mOhyVnajHoI 
Filmiki - pomysły na wykonanie zwierząt, roślin z owoców. 
 
Meet - godz. 10.00 
 
Materiał przekazany rodzicom przez Librus. 
 

j. angielski 

Temat: My favourite things - wierszyk 

Link do wierszyka online: 
https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone/level2/songs/unit5/chant?cc=pl&selLanguage=pl 

Materiały przesłane przez librusa 

 

Czwartek - 28 maja 2020 

Nasza mama czarodziejka. 
 
Wysłuchanie fragmentu książki Nasza mama czarodziejka - Czar dla mamy.  P. str. 36-37-38. 
Ulica ciekawych wyrazów - poduszkowiec. Samodzielne układanie i zapisywanie odpowiedzi na pytania. Pisanie 
zdań z pamięci.  K. str. 38-39. 
Działania matematyczne.  KM.str. 28-29. 
Wykonanie dowolną techniką ilustracji do książki Nasza mama czarodziejka.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_rAdsxRKZvg 
Jak nasza mama oczarowała wielkoluda. 
https://www.youtube.com/watch?v=R_mjrUeAkiA&list=PLIRhT7NNwZKgltH_iKsWMNF0Wh10XHlNZ&index=4&t
=0s 
Jak nasza mama hodowała potwora. 
https://www.youtube.com/watch?v=kafq1VA0uvc&list=PLIRhT7NNwZKgltH_iKsWMNF0Wh10XHlNZ&index=3&t=
0s 
Jak nasza mama obroniła statek przed burzą. 
https://www.youtube.com/watch?v=RL4qYmEEikQ&list=PLIRhT7NNwZKgltH_iKsWMNF0Wh10XHlNZ&index=4 
Jak nasza mama zreperowała księżyc. 
 
Materiał przekazany rodzicom przez Librus. 
 

 

Piątek - 29 maja 2020 

Nasza mama czarodziejka. 
 
Rodzina wyrazów. Tworzenie pytań i odpowiedzi do tekstu Nasza mama czarodziejka.  K. str. 40. 
Dodawanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych.  KM. str. 30-31. 

https://www.youtube.com/watch?v=M2f3plTPqBg
https://www.youtube.com/watch?v=5w-UC8bvsUI
https://www.youtube.com/watch?v=mOhyVnajHoI
https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone/level2/songs/unit5/chant?cc=pl&selLanguage=pl
https://www.youtube.com/watch?v=_rAdsxRKZvg
https://www.youtube.com/watch?v=R_mjrUeAkiA&list=PLIRhT7NNwZKgltH_iKsWMNF0Wh10XHlNZ&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=R_mjrUeAkiA&list=PLIRhT7NNwZKgltH_iKsWMNF0Wh10XHlNZ&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=kafq1VA0uvc&list=PLIRhT7NNwZKgltH_iKsWMNF0Wh10XHlNZ&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=kafq1VA0uvc&list=PLIRhT7NNwZKgltH_iKsWMNF0Wh10XHlNZ&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RL4qYmEEikQ&list=PLIRhT7NNwZKgltH_iKsWMNF0Wh10XHlNZ&index=4


Plan zajęć - 2b 

Podróże przez Krainy Działań. Gra matematyczna.  KM. str. 32-33.  
  
Materiały przekazane przez Librus. 
 

 

 

 

 

 

 



Plan zajęć - 3a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 maja - 29 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 25 maja 2020 

Temat: Dzień Matki. 

Samodzielne czytanie opowiadania M. Kapelusz Odpoczynek . Rozsypanka sylabowa. Tworzenie i zapisanie 
zdań złożonych. lekcje programowania. Tekst matematyczny. Utrwalenie rytmicznej recytacji tekstu. 
Rozpoznawanie brzmienia instrumentów dętych: George Gershwin Błękitna Rapsodia - orkiestra.  

P58-59, KP42-43, Poczytanka Bukiet P100-101 KP84/25 

Liczby pięciocyfrowe. P122 KM20/1,2,3,4 KM21/5,6,7,8 

https://www.youtube.com/watch?v=atFls82CEXQ 

https://www.youtube.com/watch?v=UfCzt6_zGdw 

w.f. https://www.youtube.com/watch?v=RXtbC9s10B0 

Materiały przekazane rodzicom przez Librus i WhatsApp. 

Wtorek - 26 maja 2020 

Temat: Nieudane święto. 

Dyktando ortograficzne. Wysłuchanie opowiadania Nieudane święto z cyklu Listy od Hani i Henia.Nazwy uczuć 
Hani - zamiana rzeczowników na przymiotniki i uzupełnianie nimi podanego zdania. Udzielanie odpowiedzi w 
formie pełnego zdania. Pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat: Jak poradzić sobie z uczuciem 
rozczarowania? P60-61, KP40/1,2,3 KP41/4,5 Noni na tropie. KM22-23 

Meet godz. 13:00 

Materiały przekazane rodzicom przez Librus i WhatsApp. 

Środa - 27 maja 2020 

Temat: W Europie. 

Tropiciele wiedzy. Czytanie ze zrozumieniem tekstu Europa. Leksykon - wyjaśnienie znaczenia wyrazów: 
gospodarka, symfonia, wygon oraz wyrażenia polityka zagraniczna. Wyjaśnienie znaczenia wyrażenia Europa 
bez granic. Symbole Unii Europejskiej. Czytanie ze zrozumieniem. Rozwijanie zdań - dodawanie do nich 
przymiotników, przysłówków, rzeczowników i liczebników.Pisownia rzeczowników i przymiotników utworzonych 
od nazw państw. P41, 42, 43 KP26/1,2,3 KM53/6 KM54/8 https://learningapps.org/9708715 

https://www.youtube.com/watch?v=BiW4YNUmI5M 

https://www.youtube.com/watch?v=jXIgRJXt1Q4 

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

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/po-co-nam-unia-europejska 

piosenka o Polsce i Europie, do posłuchania - https://www.youtube.com/watch?v=5VVAotBHuiM 

Materiały przekazane rodzicom przez Librus i WhatsApp. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=atFls82CEXQ
https://www.youtube.com/watch?v=UfCzt6_zGdw
https://www.youtube.com/watch?v=RXtbC9s10B0
https://learningapps.org/9708715
https://www.youtube.com/watch?v=BiW4YNUmI5M
https://www.youtube.com/watch?v=jXIgRJXt1Q4
https://www.youtube.com/watch?v=AkVUDHfOfvM
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/po-co-nam-unia-europejska
https://www.youtube.com/watch?v=5VVAotBHuiM


Plan zajęć - 3a 

Język angielski  

Temat: Let’s play. Historyjka obrazkowa. 

Materiał zostanie przekazany przez Librus.  

Czwartek - 28 maja 2020 

Temat: W Europie. 

Tropimy ortografię - czytanie wierszyków ortograficznych M. Brykczyńskiego utrwalających pisownię zmiękczeń. 
Ćwiczymy z Noni.P 44-45, P112-113, KP27/4,5,6, KP28-29 KP77/7-dla chetnych 

Utrwalenie wiadomości - połowa, ćwierć. https://learningapps.org/1645858 

https://learningapps.org/10114463 

Utrwalenie wartości nut - https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0 

Meet, godz. 14:00 

Materiały przekazane rodzicom przez Librus i WhatsApp. 

Piątek - 29 maja 2020 

Temat: Ogród warzywno-kwiatowy. 

Czytanie ze zrozumieniem tekstów Ogród warzywno-kwiatowy i Zwierzęta w ogrodzie.Pożyteczna rola zwierząt w 
hodowli roślin ogrodowych. Rozpoznawanie jadalnych części roślin warzywnych. Praca ogrodnika. Tworzenie 
rodziny wyrazów - kwiat. Zamiana form czasu przeszłego czasowników na teraźniejszy. Utrwalenie pisowni 
wyrazów z rz, ż, ch, h. Modest Musorgski - Chatka na kurzej stopce, Wielka Brama w Kijowie. 

P46-47 KP30/1,2,3 P48 KP31/4 P49 KP31/5 KP32/6,7,8 P95 

https://www.youtube.com/watch?v=ESq7w3aBi3A 

https://www.youtube.com/watch?v=-BUOhWf14Qo 

https://www.youtube.com/watch?v=xRbCwtJwW5M 

Liczby sześciocyfrowe. P123 KM24/1,2,3 KM25/4,5,6,7-dla chętnych 

piosenka o zdrowym odżywianiu - https://www.youtube.com/watch?v=1bmJ4Zlj_B4 

Materiały przekazane rodzicom przez Librus i WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/1645858
https://learningapps.org/10114463
https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0
https://www.youtube.com/watch?v=ESq7w3aBi3A
https://www.youtube.com/watch?v=-BUOhWf14Qo
https://www.youtube.com/watch?v=xRbCwtJwW5M
https://www.youtube.com/watch?v=1bmJ4Zlj_B4


Plan zajęć - 3b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 maja - 29 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 25 maja 2020 

Temat dnia: Dzień Matki 

Czytanie ze zrozumieniem tekstu ,,Odpoczynek” Melanii Kapelusz. Wysłuchanie z multibooka tekstu ,,Nieudane 
święto z cyklu ,,Listy od Hani i Henia”. Zaznaczanie nazw uczuć, które odczuwała Hania - zamiana rzeczowników 
na przymiotniki. Udzielanie kilkuzdaniowej odpowiedzi na temat: ,,Jak poradzić sobie z uczuciem 
rozczarowania?” P s. 58 - 61. K ćw. s. 40, ćw. 1 - 3, s. 41, ćw. 4. 

 Matematyka: Liczby pięciocyfrowe - odczytywanie, zapisywanie. P.s 122 ( ustnie). K mat. s. 20, ćw. 1 - 4 

Informatyka: Programowanie. K ćw. s.42 - 43 

Spotkanie online - godzina 17.00 

Materiały przekazane rodzicom za pomocą Librusa, SMS -ów, maili. 

 

Wtorek - 26 maja 2020  

Temat dnia: Ogród warzywno - kwiatowy 

Czytanie ze zrozumieniem tekstów ,,Ogród warzywno - kwiatowy” oraz ,,Zwierzęta w ogrodzie”. Rozpoznawanie 
jadalnych części roślin warzywnych. Redagowanie odpowiedzi na pytanie: ,,Dlaczego powinniśmy dbać o 
pszczoły, trzmiele i osy?” oglądnięcie filmu ,,Jak zaprosić do ogrodu pożyteczne owady?” (link). Utrwalenie 
pisowni wyrazów z rz, ż, ch, h. p s. 46 - 47. K ćw. s. 30, ćw. 1 - 3, s. 33, ćw. 9 

Matematyka: Liczby pięciocyfrowe. Odczytywanie, zapisywanie. K mat s. 21, ćw. 5 - 7 

Materiały przekazane rodzicom za pomocą Librusa, SMS -ów, maili. 

https://zielonyogrodek.pl/ogrod/zwierzeta-w-ogrodzie/5272-film-owady-pozyteczne-i-szkodniki-w-ogrodzie 

Środa - 27 maja 2020 

Temat dnia:  Ogród warzywno - kwiatowy 

Rozmowa na temat pracy ogrodnika na podstawie tekstu: ,,Praca ogrodnika”. Czytanie ze zrozumieniem 
podanych zdań - wskazywanie zdań prawdziwych i fałszywych. Tworzenie rodziny wyrazu kwiat z podziałem 
wyrazów na rzeczowniki i przymiotniki. Wskazywanie czasowników w zdaniach. Redagowanie i zapisywanie 
zdań na temat: ,,Mój wymarzony ogród”. Doświadczenie - hodowla rzeżuchy. P s. 48 - 49. K ćw. s. 31, ćw. 4, s. 
32 ćw. 6 i 7, s. 33, ćw. 10. 

Matematyka: Liczby sześciocyfrowe. Odczytywanie, tworzenie i zapisywanie. P s. 123 (ustnie). K mat. s. 24, ćw. 
1 - 3, s. 25, ćw. 4 - 6. Dla chętnych - test wysłany przez platformę Eduelo.pl 

Materiały przekazane rodzicom za pomocą Librusa, SMS -ów, maili. 

 

 

 

https://zielonyogrodek.pl/ogrod/zwierzeta-w-ogrodzie/5272-film-owady-pozyteczne-i-szkodniki-w-ogrodzie


Plan zajęć - 3b 

 

 

Czwartek - 28 maja 2020 

Temat dnia: Klasowy ogródek 

Czytanie tekstu ,,Moja działka zmienia się w dżunglę”. Wyjaśnienie niezrozumiałych wyrazów  - leksykon. 
Oglądnięcie filmu ;;Ogrody tematyczne”. ( link) Tropimy gramatykę - zdanie. Rodzaje zdań. Wstawianie znaków 
interpunkcyjnych na końcu zdań. Rozwijanie zdań. Układanie i zapisywanie zdań złożonych. P s. 50 - 53. K ćw. 
s. 34 - 35. 

Matematyka: Milion. Liczba siedmiocyfrowa. Odczytywanie i zapisywanie liczb. P s. 124 (ustnie). K mat. s. 26, 
ćw. 1 - 3, s. 27, ćw. 1 - 6. 

Plastyka: ,, Ogródek” - wykonanie pracy zgodnie z instrukcją. K ćw. s. 36 

Materiały przekazane rodzicom za pomocą Librusa, SMS -ów, maili. 

https://www.youtube.com/watch?v=XPqQC0V_Xk8 

 

Piątek - 29 maja 2020 

Temat dnia: Kompozycje kwiatowe 

Redagowanie zaproszenia na klasową wystawę kompozycji kwiatowych. Czytanie ze zrozumieniem tekstu ,, 
kompozycje kwiatowe”. Łączenie fotografii z właściwymi rysunkami. Tropimy ortografię - utrwalenie pisowni 
wyrazów wielką literą. P s. 54 - 55 oraz s. 57. K ćw. s. 38 - 39. 

Matematyka: Ćwiczymy z Noni. Utrwalenie wiadomości .K mat s. 30 - 31 

Muzyka: Instrumenty dęte. P s. 93. K ćw. s. 73, ćw. 3 - 6. Rozpoznawanie brzmienia (link) 

Spotkanie online - godzina 17.00 

Materiały przekazane rodzicom za pomocą Librusa, SMS -ów, maili. 

https://www.youtube.com/watch?v=R2m9u7EsCsA 

język angielski 

Temat: Zegar i Hobby. 

Spotkanie online: 10.00 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XPqQC0V_Xk8
https://www.youtube.com/watch?v=R2m9u7EsCsA


Plan zajęć - 3c 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 maja - 29 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 25 maja 2020 
Temat: W Europie. 
Tropimy ortografię. Pisownia zmiękczeń. Czytanie wierszyków ortograficznych Marcina Brykczyńskiego 
utrwalających pisownię wyrazów ze zmiękczeniami. Piszemy poprawnie. Ćwiczymy z Noni - powtórzenie i 
utrwalenie zdobytych wiadomości ortograficzno-gramatycznych. Ćwiczenia dodatkowe. 
P/44-45;KP/28-29 (ćwiczymy z Noni);KP/77/7 
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/po-co-nam-unia-europejska 
utrwalenie wiadomości - połowa, ćwierć. https://learningapps.org/1645858 
https://learningapps.org/10114463 
Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y.  
 
Wtorek - 26 maja 2020 
Temat: Dzień Matki. 
Rozmowa na temat przeczytanego samodzielnie opowiadania Melanii Kapelusz Odpoczynek. Leksykon - 
wyjaśnienie znaczenia wyrazu rześki. Czytanie opowiadania Nieudane święto z cyklu "Listy od Hani i Henia". 
Zamiana rzeczowników na przymiotniki i uzupełnianie nimi podanego zdania. Dopisywanie swoich propozycji. 
Tworzenie i zapisywanie zdań złożonych. Odczytanie i zapisanie zdania z podanych sylab. Odczytywanie sylab 
zgodnie z kodem i kierunkiem strzałek. 
Wykonanie pracy plastycznej - projektu kompletu biżuterii dla mamy (naszyjnika, klipsów, bransoletki, pierścionka 
i broszki). Poczytanka Bukiet z warzyw. Ćwiczenia dodatkowe. 
P/58-59/1-4(ustnie);KP/40-41/1-5,6(dla chętnych);KM/30-31/1-6; poczytanka Bukiet z warzyw P/100 -101 
https://www.wsip.pl/nowi-tropiciele-klasa-3-nauka-zdalna/ 
Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y, indywidualne spotkania on-line Meet lub telefonicznie ( w 
godzinach dogodnych dla rodzica). 
 
Środa - 27 maja 2020 
Temat: Dzień Matki. 
Sprawdź się! - zadania do samodzielnego rozwiązania. Tekst matematyczny Przygotowania do Dnia Matki - 
uważne przeczytanie tekstu, odszukanie informacji potrzebnych do rozwiązania zadań. Lekcje programowania. 
Rozpoznawanie brzmienia instrumentów dętych - George Gershwin Błękitna rapsodia. 
P/60-61;KP/42-43(lekcja programowania);KM/32-33;KP/73/5,6 Meet g.12.00 
Utrwalenie wartości nut - https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0 
https://www.youtube.com/watch?v=UfCzt6_zGdw 
Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y, Meet g.12.00. 
 
Czwartek - 28 maja 2020 
Temat: Ogród warzywno - kwiatowy. 
Czytanie ze zrozumieniem tekstów Ogród warzywno-kwiatowy i Zwierzęta w ogrodzie. Rozpoznawanie i 
zaznaczanie w tabeli części jadalnych roślin warzywnych. Redagowanie odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego 
powinniśmy dbać o pszczoły, trzmiele i osy?".  
Doświadczenie. Przeprowadzenie doświadczenia Wpływ światła słonecznego na hodowlę rzeżuchy zgodnie z 
planem działania. (dla chętnych) 
 Praca ogrodnika na podstawie tekstu Praca ogrodnika. Czytanie ze zrozumieniem podanych zdań.  
Tworzenie rodziny wyrazu kwiat z podziałem wyrazów na rzeczowniki i przymiotniki. Utrwalenie pisowni wyrazów 
z rz, ż, ch, h. Kolorowanie ilustracji zgodnie z kodem. Redagowanie i zapisywanie czterech zdań na temat "Mój 
wymarzony ogród". Ćwiczenia dodatkowe. 
P/46/1-4(ustnie),P/48 (dla chętnych);P/49/1-4; KP/30-31/1-5; P/122/1-5;KM/20-21/1-7 
https://epodreczniki.pl/a/domowy-ogrodek/DERP93PSe 
piosenka o zdrowym odżywianiu - https://www.youtube.com/watch?v=1bmJ4Zlj_B4 

Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y. 

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/po-co-nam-unia-europejska
https://learningapps.org/1645858
https://learningapps.org/10114463
https://www.wsip.pl/nowi-tropiciele-klasa-3-nauka-zdalna/
https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0
https://www.youtube.com/watch?v=UfCzt6_zGdw
https://epodreczniki.pl/a/domowy-ogrodek/DERP93PSe
https://www.youtube.com/watch?v=1bmJ4Zlj_B4


Plan zajęć - 3c 

Język angielski 

Lesson 

Topic: Piszemy o posiłkach, gramy w grę, utrwalamy poznane zwroty i konstrukcje. 

Meet on-line 15 minut po spotkaniu z p.J.Nawara (ok.12:45), link do lekcji jest stały. 

Materiały przesłane przez Synergia Librus. 

 
Piątek - 29 maja 2020 
Temat: Ogród warzywno - kwiatowy. 
Liczby pięciocyfrowe. Rozwiązywanie zadania tekstowego. Noni na tropie - zadania powtórzeniowe w formie 
łamigłówek i zagadek. 
Wysłuchanie  piosenki Działkowa ballada. Piórkiem, dźwiękiem i pędzelkiem - Modest Musorgski Chatka na 
kurzej stopce z cyklu Obrazki z wystawy. 
KP/32-33/6-10;KM/22-23(ćw. z Noni); KP/93;P/95 
https://www.youtube.com/watch?v=BAhlHvRxioA 
https://www.youtube.com/watch?v=xRbCwtJwW5M 
Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y.  
 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BAhlHvRxioA
https://www.youtube.com/watch?v=xRbCwtJwW5M


Plan lekcji - 4a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 maja - 29 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Co to jest pole figury? 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom.  
Meet 10.00. 

matematyka 
Temat: Jednostki pola. Pole 

prostokąta. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom.  
 

j.polski 
Temat: Co nazywa przymiotnik i jak 

się odmienia? 
 Meet 11.00. 

matematyka 
Temat:Jednostki pola. Pole 

prostokąta cd. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom.  
Meet 10.00. 

j.polski 
Temat: Sprawdzę, co potrafię. 

Materiały zostaną przekazane za 
pomocą Gmail/Classroom. 

j.polski 
Temat:Podziwiamy martwą naturę. 

Materiały Gmail/Classroom. 

j.angielski 
Temat: Zastosowanie czasu Present 

Continuous.  
Materiał zostanie przekazany przez 

Gmail 

historia 
Temat: “Polskie osiągnięcia”. 

Meet 10.00. 

j.angielski 
Temat: Opisywanie czynności 

wykonywanych przez inne osoby.  
Meet godz. 09:00. 

przyroda 
Temat: Krajobraz wczoraj i dziś. 

Materiały zostaną przekazane przez 
Gmail 

technika 
Temat: W podróży. 

Materiały przekazane przez Librus 
zadanie domowe 

 

wdż 
Temat: 

Koleżeństwo - jak dobrze mieć 
kolegów 

zagadnienia w librusie 

l.wychowawcza 
Temat: Jak być prawdziwym 

przyjacielem? 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom.  
Meet 9.00. 

muzyka 
Temat: Warsztat muzyczny. 

Meet 11.00 

inf dz/chł 
Temat: Edytor tekstu-ćwiczenia 

praktyczne 
Materiały przekazane przez Librus 

zadanie domowe 
 

  wych. fiz. dz/chł 
Temat: PR- nauka poruszania się 

w ataku i obronie. 
Zabawy koordynacyjne część II 

Materiały przekazane przez Gmail. 

  

  .   

     

 

 

 

 



Plan lekcji - 4b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 maja - 29 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

plastyka 
Temat:Techniki malarskie -Pisanie 

Ikon 
Materiały zostaną przesłane przez 

Librus-Zadania 

j.angielsk 
Temat:Can I hold the hamster, 

please?– wyrażanie próśb. 
Meet 9:00 

Materiały Librus. 

matematyka 
Temat:Ułamki o mianownikach 10, 

100, 100… 
Meet 9.00, materiał Librus 

j.angielsk 
Temat:Can I …? – tworzenie próśb. 

Meet 9:00 
Materiały Librus. 

język polski 
Temat;Co to jest rytm? 
Materiał - Librus, Gmail 

 
 

matematyka 
Temat:Odejmowanie ułamków 

zwykłych. 
Gmail, materiał Librus 

język polski  
Temat: Poznajemy czasownik.  

Materiał - Librus, Gmail 
 

Meet 11.00 

historia 
Temat: “Polskie osiągnięcia” 

Meet godz.11:00 

język polski  
Temat: Opowiadamy o tym, jak 

Marcin z przyjaciółmi zakładał bazę. 
Materiał - Librus, Gmail 

 
 

matematyka 
Temat:Ułamki o mianownikach 10, 

100, 100… 
Gmail, materiał Librus 

informatyka 
Temat: Edytor tekstu 

Materiały przekazane przez Librus 
zadanie domowe 

 

przyroda 
Temat : Krajobraz wczoraj i dziś. 
Materiał zostanie przesłany przez 

Librus. 

wdż 
Temat:Koleżeństwo - jak dobrze 

mieć kolegów 
zagadnienia w librusie 

technika 
Temat: W podróży. 

Materiały przekazane przez Librus 
zadanie domowe 

 
 

lekcja wychowawcza 
Tema: Czym różni się język szakala 
od języka żyrafy?- komunikacja w 

sieci. 
Materiały Librus. 

   wych. fiz. dz/chł 
Temat: PR- nauka poruszania się 

w ataku i obronie. 
Zabawy koordynacyjne część II. 

Materiały przekazane przez 
Gmail/Librus 

 

     

     

 

 

 



Plan lekcji - 5a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 maja - 29 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

biologia 
Temat: Znaczenie roślin 

okrytonasiennych 
 

materiały przekazane przez librus 

zajęcia z wychowawcą 
Temat: Szczegółowe kryteria ocen z 
zachowania. Samoocena uczniów. 

Opinia klasy. Propozycje ocen z 
zachowania. 

Meet godz. 9.00 

matematyka 
Temat: Ułamki dziesiętne- 
powtórzenie i utrwalenie 

wiadomości oraz umiejętności. 
Meet godz. 11.15 

 

matematyka 
Temat:: Ułamki dziesiętne- 
sprawdzian wiadomości i 

umiejętności. 
Materiał przekazany przez librus. 

historia 
Temat: “Wielka wojna z zakonem 

krzyżackim” 
Meet godz: 9:00 

język polski 
Temat: Uczymy się rysować wykres 

zdania pojedynczego.  
Materiał - Librus, Gmail 

język polski 
Temat:  Uczymy się rysować wykres 

zdania pojedynczego.  
Materiał - Librus, Gmail 

Meet 10.00 

geografia 
Krajobraz Śródziemnomorski 

meet 9.00 
 

język polski 
Temat: Minimum słów, maksimum 
treści, czyli jak streszczać tekst. 

Materiał - Librus, Gmail 
 

język angielski 
Temat: Porównania. Rozwijanie 

umiejętności komunikacji językowej. 
Meet godz. 12:00 

matematyka 
Temat: Działania na ułamkach 

zwykłych i dziesiętnych. 
Meet godz. 9.00 

informatyka 
Temat: Programowanie z StudioCode 

lekcja 7 - Artysta 2 
 meet 11:00 

język angielski 
Temat: Praca i zabawa. Rozwijanie 

umiejętności komunikacji językowej. 
Materiał zostanie przekazany przez 

Librus.  
 
 

  

technika 
Temat:Elementy rysunku 

technicznego 
materiały przekazane przez librus 

 

wych. fiz. dz/chł 
Temat: PR- nauka poruszania się 

w ataku i obronie. 
Zabawy koordynacyjne część II. 

Materiały przekazane przez 
Gmail/Librus 

 

   

Projekt Małopolskie Talenty 
grupa matematyczna 

Meet 13.00 

Projekt Małopolskie Talenty 
grupa język angielski 

Meet godz. 13:00 

 Projekt Małopolskie Talenty 
grupa język angielski 

Meet godz. 13:00 

 

     

 

 



Plan lekcji - 5b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 maja - 29 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
: Temat: Działania na ułamkach 

zwykłych i dziesiętnych. 
Meet godz. 10.15 

 

geografia 
Temat: 

Krajobraz Wysokogórski w Himalajach 
meet.9.15 

matematyka 
Temat:  Ułamki dziesiętne- 
powtórzenie i utrwalenie 

wiadomości oraz umiejętności. 
Meet godz. 10.15 

matematyka 
Temat: Ułamki dziesiętne- 
sprawdzian wiadomości i 

umiejętności. 
Materiał przekazany przez librus. 

 

historia 
Temat: “Wielka wojna z zakonem 

krzyżackim” 
Meet godz: 10:00 

biologia 
Temat: Znaczenie roślin 

okrytonasiennych 
 

materiały przekazane przez classroom 

język polski 
Temat: Minimum słów, maksimum 
treści, czyli jak streszczać tekst. 

Meet - godz.11.00 

informatyka  
Temat:Edytor tekstu -ćwiczenia 

praktyczne 
materiały przekazane przez librus 

 

język polski 
Temat: Streszczenie - ćwiczenia 

redakcyjne. 
Materiały zostaną przekazane przez 

dziennik Librus. 

język angielski 
Temat: Porównania. Rozwijanie 

umiejętności komunikacji językowej. 
Meet godz. 11:00 

język polski 
Temat: Pomoc wujka. 

Materiały zostaną przekazane przez 
dziennik Librus. 

język angielski 
Temat: Praca i zabawa. Rozwijanie 

umiejętności komunikacji językowej. 
Materiał zostanie przekazany przez 

Gmail  

Projekt Małopolskie Talenty 
grupa język angielski 

Meet godz. 13:00 

technika 
Temat:Szkice techniczne 

materiały przekazane przez librus 
 
 

wych. fiz. dz/chł 
Temat: PR- nauka poruszania się 

w ataku i obronie. 
Zabawy koordynacyjne część II. 
Materiały przekazane przez Gmail 

 

     

     

  Projekt Małopolskie Talenty 
grupa matematyczna 

Meet 13.00 

 Projekt Małopolskie Talenty 
grupa język angielski 

Meet godz. 13:00 

 

 

 

 

 



Plan lekcji - 5c 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 maja - 29 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

biologia 
Temat: Znaczenie roślin 

okrytonasiennych 
 

materiały przekazane przez classroom 

j. polski  
Temat: W roli dziennikarzy.  
meet godz. 9.00/classroom 

j. polski 
Temat: Wiadomości z Koryntu.  

materiał w classroom/ praca z 
wykorzystaniem e-podręczników 

geografia 
Krajobraz wysokogórski w Himalajach 

9.00 

j.polski 
Temat: Sąd nad Syzyfem. 

meet godz. 10.00/materiały w 
classroom 

matematyka 
Temat : Pole trójkąta. 

Meet 10.00 

informatyka chł/dz 
Temat: Praca z edytorem tekstu 

- ćwiczenia praktyczne  
Lekcja online - meet - godz. 11.00 

j. angielski 
Temat: Vocabulary Spot, Language 

Spot and Grammar Summary – 
ćwiczenia leksykalno- gramatyczne 

Materiały w classroomie 

matematyka 
Temat : Pole trapezu. 

Materiały-gmail. 

historia 
Temat: “Wielka wojna z zakonem 

krzyżackim” 
Meet godz: 11:00 

j. angielski: 
Temat:  Module 6  review – 
powtórzenie wiadomości 

Meet 11.30 

wych. fiz. dz/chł 
Temat: PR- nauka poruszania się 

w ataku i obronie. 
Zabawy koordynacyjne część II. 
Materiały przekazane przez Gmail 

 

matematyka 
Temat : Pole trójkąta. 

Materiały-gmail. 

technika 
Temat: Szkice techniczne 

materiały przekazane przez librus 
 

 

l. wychowawcza  
Temat: Oceniamy swoje zachowanie 

Meet 12.30 

 
 

   

   Projekt Małopolskie Talenty 
grupa matematyczna 

Meet 13.00 

 

 Projekt MT  
grupa język angielski 

Meet 13.00 

   Projekt MT  
grupa język angielski 

Meet 14.00 

 

 

 

 

 



Plan lekcji - 6a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 maja - 29 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

biologia  
Temat: Przegląd i znaczenie ssaków. 

materiały w classroom 

matematyka godz. 9.00 
 

Temat: Liczba spełniająca równanie. 
Meet godz. 9.00. Materiały gmail. 

język polski  
Temat:Co zrobić, by obudzić 

śpiących rycerzy?  
Materiał - Librus, Gmail 

 
Meet 10.00 

historia 
Temat: Sprawdzian wiadomości - 

Rzeczpospolita w czasach 
Stanisława Augusta 

Poniatowskiego. 
materiał w classroom, godz. 9.00 

matematyka godz. 9.00 
 

Temat: Rozwiązywanie równań. 
Meet godz. 9.00. Materiały gmail. 

matematyka godz. 9.00 
Temat: Zapisywanie równań. 

Meet godz. 9.00. Materiały gmail. 
 

j. angielski 
Temat:My secret identity - 

podawanie danych personalnych  
Meet 10.30 

geografia 
Turystyczne atrakcje Czech i 

Słowacji 
materiały classroom 

j. angielski 
Temat: My secret identity - 

podawanie danych personalnych 
Meet 10.30 

język polski  
Temat:Rodzaje orzeczeń w zdaniu. 
Materiał - Classroom, Librus, Gmail, 

Meet 10.00 

język polski 
Temat:Każdy się czegoś boi - 

anafora.  
Materiał - Librus, Gmail 

informatyka chł. 
Temat:. Edytor Tekstu-ćwiczenia 

praktyczne 
materiały przekazane przez libru 

 lekcja wychowawcza  
Temat: Ocena zachowania. 
Harmonogram klasyfikacji. 

Materiał - Classroom 
 

wf dz/chł 
Temat: LA- skok w dal  z miejsca. 

Pr-rzut   z przeskokiem. 
Materiał przekazany przez Gmail 

informatyka dz. 
Temat:. Edytor Tekstu-ćwiczenia 

praktyczne 
materiały przekazane przez librus 

 

  technika 
Temat:Nowoczesny świat techniki 

materiały przekazane przez librus 

 

     

 Projekt MT 
grupa matematyczna 

Meet godz. 13.00 

 Projekt MT 
grupa angielska 

Meet 13.00 

   Projekt MT 
grupa angielska 

Meet 14.00 

 

 

 

 



Plan lekcji - 6b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 maja - 29 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

biologia  
Temat: Przegląd i znaczenie ssaków. 

materiały w classroom 

j. polski 
Temat: Polowanie z obiektywem- 

redagujemy opis przeżyć. 
Materiały przesłane za pomocą 

Gmail/Classroom. 

j. polski 
Temat: Pisownia “nie” z różnymi 

częściami mowy. 
Materiały przesłane za pomocą 

Gmail/Classroom. 
 

matematyka 
Temat:  Rozwiązywanie równań. 

Meet godz. 9..00 

j.angielski dz 
Temat: My secret identity - 

podawanie danych personalnych  
Meet 09.30 

 
j.angielski chł 

Temat:My secret identity. Podawanie 
danych personalnych. 
Materiały w classroomie. 

matematyka 
Temat: Rozwiązywanie równań. 

Materiał przesłany przez mail/ librus. 

informatyka 
Temat: Programowanie z 

StudioCode Programowanie - 
Artysta 4 -  meet 10:15 

matematyka 
Temat: Rozwiązywanie równań. 

Meet godz. 9.00  

geografia 
Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji 

materiały classroom 

technika 
Temat:Nowoczesny świat techniki 

materiały przekazane przez librus 
 

j.angielski dz 
Temat: My secret identity - 

podawanie danych personalnych 
Meet 10.30 

 
j.angielski chł 

Temat: Giving directions. 
Opisywanie drogi. 

Meet 10.00 

historia  
Temat: “Quiz z działu 5” 

Materiały przesłane za pomocą gmaila. 
Meet 9:00 

muzyka: Powietrzna muzyka 
meet 12.00 

wf dz/chł 
Temat: LA- skok w dal   z miejsca . 

Pr-rzut  z przeskokiem. 
Materiał przekazany przez Gmail 

j. polski 
Temat; Utrwalenie wiadomości o 
nieodmiennych częściach mowy 

 i pisowni “nie”- test. 
Meet 11.00 

 l. wychowawcza 
Temat:  Omówienie harmonogramu 

klasyfikacji.Propozycje ocen z 
zachowania 

meet godz.11:15 
obowiązuje link w classroom biologia 

   Projekt MT 
grupa język angielski 

Meet  12.30 

   Projekt MT 
grupa język angielski 

Meet  13.00 

 Projekt Małopolskie Talenty 
grupa matematyczna 

Meet 13.00 

     

 



Plan lekcji - 6c 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 maja - 29 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

biologia  
Temat: Przegląd i znaczenie ssaków. 

materiały w classroom 

j. polski  
Temat: Adam Mickiewicz - poeta 

zapatrzony w tradycję. 
meet10.00/classroom 

j. polski 
Temat: Śladami obyczajów 

szlacheckich - polowanie na 
niedźwiedzia.  

meet godz. 10.00/classroom 
 

historia 
Temat: Sprawdzian wiadomości - 

Rzeczpospolita za panowania 
Stanisława Augusta 

Poniatowskiego.  
materiał w classroom 

j. polski  
Temat: Polowanie z obiektywem - 

redagujemy opis przeżyć. 
materiał w classroom, praca z użyciem 

e-podręczników 

j.angielski chł 
Temat: Giving directions. 

Opisywanie drogi. 
Meet 11.00 

matematyka 
Temat : Rozwiązywanie 

równań-zadania tekstowe. 
Materiały -gmail 

matematyka 
Temat : Rozwiązywanie 

równań-zadania tekstowe. 
Meet 11.00 

j.angielski chł. 
Temat: My secret identity. 

Podawanie danych osobowych. 
Materiał w classroomie 

matematyka 
Temat : Rozwiązywanie 

równań-podsumowanie wiadomości. 
Materiały -gmail 

              j. angielski dz. 
Temat: Wyrażanie zakazów i 

nakazów. 
Meet godz. 10:00 

informatyka 
Temat: Programowanie z 

StudioCode Programowanie 
Artysta-4 

 meet 12:00 

wf dz/chł 
Temat: LA- skok w dal  z miejsca. 

Pr-rzut z przeskokiem. 
Materiał przekazany przez Gmail 

j. angielski dz.  
Temat: Podawanie danych 

osobowych.. 
Materiał zostanie przekazany  

przez Gmail 

technika 
Temat:Nowoczesny świat techniki 

materiały przekazane przez librus 
 

geografia 
Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji 

materiały classroom 
 

    

l. wychowawcza 
Temat: Nasze zachowanie. 
Omówienie harmonogramu 

klasyfikacji. 
meet godz.9.00 

    

Projekt Małopolskie Talenty 
 język angielski 

Meet 14.00 

Projekt Małopolskie Talenty 
grupa matematyczna 

Meet 13.00 

 Projekt Małopolskie Talenty 
 język angielski 

Meet 14.00 

 

 

 

 



Plan lekcji - 7a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 maja - 29 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

j.angielski 
Temat: List oficjalny 

Meet 9.00 

chemia 
Temat: Woda i roztwory 

wodne. 
meet 9:00 

j.polski 
Temat:Ośmieszenia 
zachowania i postaw 
bohaterów w satyrze 
Ignacego Krasickiego 

“Żona modna” 
 meet 9.00 

j.angielski 
Temat: Making music. 

Czytanie ze zrozumieniem. 
Sprawdzian z działu 8. 

Meet 9.00 
Materiały w classroomie 

j.polski 
Temat: Czy słowa 

szesnastowiecznego poety 
są wciąż aktualne? 

meet godz. 9.00 
classroom/e-podręczniki 

matematyka 
Temat:Pierwiastki. 

Meet 10.00, Classroom 

biologia 
Temat: Sprawdzian 
wiadomości - układ 

nerwowy. 
classroom 

 

matematyka 
Temat:Pierwiastki cd. 

Classroom 

matematyka 
Temat: Działania na 

pierwiastkach. 
Classroom 

informatyka chł / dz 
Temat: Programowanie z 
Khan Academy - Funkcje 

2/2 
Meet 12:00 

 

fizyka 
Temat: Podsumowanie 

wiadomości o pracy, mocy 
i energii cd. 

Materiał zostanie przekazany 
za pomocą Classroom. 

 Meet 11.00. 

j.niemiecki 
Temat:Moje ulubione 
jedzenie. Wyrażanie 

upodobań kulinarnych. 
Materiały zostaną przesłane 

drogą mailową. 

muzyka 
Temat: Folk i country. 

Meet 11.30 

historia 
Temat: Nauka i kultura II 

Rzeczpospolitej”. 
Materiały zostana przesłane 

na gmaila. 

geografia 
Handel -podsumowanie 

działu 
materiały classroom 

j.polski 
Temat: Ośmieszenia 
zachowania i postaw 
bohaterów w satyrze 
Ignacego Krasickiego 

“Żona modna”. 
materiał w classroom 

religia 
Temat: 100 rocznica 

urodzin Jana Pawła II. 
Materiał zostanie przekazany 

przez Gmail. 

wf dz/chł 
Temat: LA- skok w dal 

z miejsca .Pr-rzut 
z przeskokiem. 

materiał przekazany przez 
Gmail 

  

 l.wychowawcza 
Temat: Ustalenie 

zachowania, omówienie 
klasyfikacji. 
Meet 10.00 

   

 Projekt Małopolskie 
Talenty 

grupa matematyczna 
Meet godz. 14.00 

Projekt Małopolskie 
Talenty 

j.angielski 
Meet godz.14.00 

Projekt Małopolskie 
Talenty 

j.angielski 
Meet godz.16.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan lekcji - 7b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 maja - 29 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

j. polski 
Temat: Co powinniśmy 
wiedzieć o wyrazach 

złożonych oraz 
skrótach i 

skrótowcach? 
Materiały przesłane za 

pomocą 
Gmail/Classroom. 

 

biologia 
Temat: Sprawdzian 
wiadomości - układ 

nerwowy. 
classroom 

j. polski 
Temat:Funkcja 

zdrobnienia 
 i zgrubienia w tekście.  
Materiały przesłane za 

pomocą 
Gmail/Classroom. 

 

lekcja wychowawcza 
Temat: “Dzień Matki. Za co 
kochamy swoje mamy?” 

Sprawy bieżące. 
Meet godz: 9:30 

j. polski  
Temat; Powtórzenie 
wiadomości.- test. 

Meet 9.00.Wiadomości 
 za pomocą Classroom. 

matematyka meet 
godz.10.00 

 
Temat: Działania na 

pierwiastkach. 
Meet godz. 10.00. Materiały 

gmail 

chemia 
Temat: Woda i roztwory 

wodne. 
meet 9:45 

matematyka meet 
godz.10.00 

 
Temat: Przykłady 
graniastosłupów. 

Meet godz. 10.00.  Materiały 
gmail 

historia 
Temat: Nauka i kultura II 

Rzeczpospolitej”. 
Materiały zostana przesłane 

na gmaila. 
 
 

matematyka meet 
godz.10.00 

 
Temat: Siatki 

graniastosłupów.Pole 
powierzchni. 

Meet godz. 10.00.  Materiały 
gmail 

j. angielski 
Temat: Sprawdzian dział 8.  

Strona bierna 
Meet: 12.00 

fizyka 
Temat: Podsumowanie 

wiadomości o pracy, mocy 
i energii cd. 

Materiał zostanie przekazany 
za pomocą Classroom. 

Meet 11.00. 

j. niemiecki 
Temat:Moje ulubione 

jedzenie. 
Wyrażanie upodobań 

kulinarnych. 
Materiały zostaną przesłane 

drogą mailową. 

j. angielski 
Temat: Strona bierna 

Meet 11.00 

inf chł/dz 
Temat: Programowanie z 
Khan Academy - Funkcje 

2/2 
Meet 11:00 

 

  muzyka 
Temat: Folk i country. 

Meet 11.00 

wf dz/chł 
Temat: LA- skok w dal 

z miejsca .Pr-rzut 
z przeskokiem. 

materiał przekazany przez 
Gmail 

geografia 
Handel -podsumowanie 

działu 
materiały classroom 

   .  

 Projekt Małopolskie 
Talenty 

 język angielski 
Meet 14.00 

Projekt Małopolskie 
Talenty 

grupa matematyczna 
Meet godz. 14.00 

 Projekt Małopolskie 
Talenty 

 język angielski 
Meet 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan lekcji - 8a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 maja - 29 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat:Rozwiązywanie 

zestawów 
egzaminacyjnych. 

Classroom. 

matematyka 
Temat:Pole koła. 

Classroom. 
 

 

          Język polski 
Temat: Powtórzenie 
wiadomości przed 

egzaminem. 
 Meet 8.15 

matematyka 
Temat:Pole koła cd. 

Meet 8.30, Classroom. 

wiedza o społeczeństwie 
Temat: 

Media i opinia publiczna 
Materiały w Classroom. 

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

 Temat: Choroby 
cywilizacyjne. 

Materiały przekazane na 
gmail. 

język polski 
Temat: Powtórzenie 
wiadomości przed 

egzaminem. 
Meet 9.15 

 

lekcja wychowawcza 
Temat: Organizacja 

egzaminu ósmoklasisty. 
Meet 9.15 

j.niemiecki 
Temat:Boli mnie głowa. 

Pytanie o samopoczucie. 
Materiały zostaną przesłane 

drogą mailową. 

j. angielski gr 1 
Temat: Zadania 

egzaminacyjne - 
gramatyka 
Meet 10.30. 

 
j. angielski gr. 2 

Temat: Stosowanie mowy 
zależnej w pytaniach. 

Meet godz. 10:00 

fizyka 
Temat: 

Soczewki.Otrzymywanie 
obrazów za pomocą 

soczewek. 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą Classroom.  
Meet 9.00. 

j. angielski gr 1 
Temat: Zadania 

egzaminacyjne - czytanie 
 materiały w Classroom 

chemia 
Temat: Substancje aktywne 
biologicznie - sprawdzian 

wiadomości. 
classroom 

geografia 
Temat: 

Środowisko przyrodnicze 
Arktyki i Antarktydy. 
Materiały Classroom. 

język polski 
Temat:Powtórzenie 
wiadomości przed 
egzaminem-test. 
Meet godz.8.00. 

historia 
Temat: Integracja 

europejska” 
Meet godz: 8.00. 

 

 język angielski gr. 2 
Temat: Stosowanie 

określeń czasu w mowie 
zależnej. 

Materiał zostanie przekazany 
przez Gmail 

 
 

wf dz/chł 
Temat: LA- skok w dal 

z miejsca .Pr-rzut 
z przeskokiem. 

materiał przekazany przez 
Gmail 

informatyka gr.1/gr.2 
Temat: Programowanie z 
Khan Academy - Funkcje 

2/2. 
 

 biologia  
Temat: Człowiek  
i środowisko - 

podsumowanie 
wiadomości. 

Classroom 

  

Konsultacje 

konsultacje EDB 10.00-13.00 
s.020 

konsultacje z matematyki 
10.00-13.00 s. 021 

konsultacje j. angielski  
10.00 - 13.00 

s. 019 gr.1, 021 gr.2 

konsultacje z chemii/biologiii  
 10:00-13:00 

 s. 018 

 

konsultacje z informatyki 
10:00 - 13:00 s.21 

 

konsultacje z fizyki 
10.00-13.00 s. 020 

konsultacje WOS 
geografia 

10:00-13:00 s. 021 

konsultacje z historii  
10:00-13:00 s. 021 

 

konsultacje j. polski 
10.00-13.00 s.018 

konsultacje wf 
10.00-13.00 hala 

 konsultacje j. niemiecki  
9.30-12:30 s. 019 

 

Projekt Małopolskie Talenty 

    Projekt MT 
grupa matematyczna 

Meet godz. 14.00 

    Projekt MT 
grupa język angielski 

 Meet godz. 15:00 

SOBOTA - Projekt Małopolskie Talenty - grupa język angielski - Meet - godz.10.00 

 

 



Plan lekcji - 8b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 maja - 29 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

edukacja dla 
bezpieczeństwa 
Temat:Choroby 
cywilizacyjne. 

Materiały przekazane na 
g-mail 

 

geografia 
Temat: 

Arktyka i Antarktyda 
materiały classroom 

j. angielski gr 1 
Temat: Zadania 

egzaminacyjne - czytanie 
Materiały w classroom 

 
j.angielski gr 2 

Temat: Sporting life. 
Czytanie ze zrozumieniem. 

Materiały w classroom. 
 

język polski 
Temat:Rozwiązywanie 

zestawów 
egzaminacyjnych. 

Materiał  - Classroom 
Meet 9.00 

 
 

język polski 
Temat: Analiza i 

interpretacja wiersza E. 
Stachury pt. “Człowiek 
człowiekowi”. Liryka - 

powtórzenie. 
Materiał - Classroom, Gmail  

     język polski  
Temat: Rozwiązywanie 

zestawów 
egzaminacyjnych 

Classroom 

fizyka 
Temat: Soczewki. 

Otrzymywanie obrazów za 
pomocą soczewek. 

Materiał zostanie przekazany 
za pomocą Classroom. 

Meet 9.00. 

biologia  
Temat: Człowiek i 

środowisko - 
podsumowanie 

wiadomości. 
classroom 

matematyka 
Temat:Długość okręgu. 

 Materiały gmail. 

język niemiecki gr1/gr2 
Temat: Boli mnie głowa. 
Pytanie o samopoczucie. 

   Materiały zostaną 
przesłane drogą mailową. 

 

historia 
Temat: Integracja 

europejska” 
Meet godz: 9:00 

lekcja wychowawcza 
Temat:Egzamin 
ósmoklasisty 

Materiały zostaną 
przekazane drogą mailową. 

chemia 
Temat: Substancje aktywne 
biologicznie - sprawdzian 

wiadomości. 
classroom 

 

j. angielski gr 1 
Temat: Zadania 

egzaminacyjne- gramatyka 
Materiały w classroom 

 
j.angielski gr.2 

Temat: Zadania 
egzaminacyjne. 

Materiały w classroom 

wos 
Temat: 

Media i opinia publiczna 
-materiały classroom 

 
 

informatyka gr.1/gr.2 
Temat: Programowanie z 
Khan Academy - Funkcje 

2/2 

 matematyka 
Temat: Wzajemne 

położenie dwóch okręgów. 
 Materiały gmail. 

wf dz/chł 
Temat: LA- skok w dal 

z miejsca .Pr-rzut 
z przeskokiem. 

materiał przekazany przez 
Gmail 

matematyka 
Temat:Długość okręgu 

Meet godz.12.30. Materiały 
gmail. 

 

      

     

Konsultacje 

konsultacje EDB 10.00-13.00 
s.020 

konsultacje z matematyki 
10.00-13.00 s. 019 

konsultacje j. angielski  
10.00 - 13.00 

s. 019 gr.1, 018 gr.2 

konsultacje z chemii/biologiii  
 10:00-13:00 

 s. 018 

 

konsultacje z informatyki 
10:00 - 13:00 s.21 

 

konsultacje z fizyki 
10.00-13.00 s. 020 

konsultacje WOS 
geografia 

10:00-13:00 s. 021 

konsultacje z historii  
10:00-13:00 s. 021 

 

konsultacje j. polski 
10.00-13.00 s.019 

konsultacje wf 
10.00-13.00 hala 

 konsultacje j. niemiecki  
9.30-12:30 s. 019 

 

Projekt Małopolskie Talenty 

Projekt Małopolskie 
Talenty 

grupa język angielski 
Meet godz. 15:00 

    

SOBOTA - Projekt Małopolskie Talenty - gr. matematyczna - Meet- godz.10.00 /// grupa język angielski - Meet - godz.11.30 
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