
Plan zajęć - OP 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 1 czerwca - 5 czerwca 2020 r. 
 

Poniedziałek - 1 czerwca 2020 

Temat dnia: Jesteśmy tolerancyjni. 

Oglądanie zdjęć w książce. Określanie, jak bawią się dzieci innych ras. Rysowanie według wskazań drogi dzieci 
do gospodarstwa agroturystycznego- wycieczki z okazji ich święta. Karty pracy - Czytam, piszę, liczę. s.92, 
Ćwiczenia w książce, s.84. Swobodne rozmowy z dzieckiem na temat zachowania się względem dzieci innych 
ras mieszkających w Polsce. Czy każde dziecko jest bezpieczne i szczęśliwe? Czy dzieci innych ras, mające 
inny kolor skóry, różnią się jeszcze czymś od Was? Co to znaczy być tolerancyjnym? 

Oglądanie zdjęć dzieci. Określanie, czym się różnią, w czym są podobne. Karty pracy s. 60. Liczenie na palcach. 
Łączenie zapisów działań z wynikami. Karta pracy - Czytam, piszę, liczę. s.93 

Materiał przekazany mailowo. 

Religia 

Temat: Maryja-nasza matka. 

Polecenie :. Oglądnij na Youtube Legendę cudownego obrazu Z Jasnej Góry . 

Podaję link: https://www.youtube.com/watch?v=Kda-V0M-jYI 

Po obejrzeniu odpowiedz ustnie na pytania: 

1.Kto według Legendy namalował Obraz Matki Bożej Częstochowskiej? 

2.Jak nazywają się Ojcowie na jasnej Górze, którzy opiekują się obrazem Matki Bożej 
Częstochowskiej? 

3.Narysuj na kartce dla Matki Bożej piękną róże albo inny kwiatuszek. 

Prośba do rodziców. 

Bardzo proszę o nauczenie dzieci Apelu Jasnogórskiego 

 

 

 

Wtorek - 2 czerwca 2020 

Temat dnia: Zakładka na pożegnanie. 

Uzupełnianie kół pod zdjęciami dzieci odszukanymi wśród naklejek ze zdjęciami zwierząt, roślin pasujących do 
ich  miejsca zamieszkania, według wzoru. Karta pracy s. 61. Ćwiczenia w książce s. 85. Swobodna rozmowa na 
temat: Co wyróżnia Polskę i Polaków? 

- Czy wiecie, co turyści z innych krajów lubią u nas jeść? 

-Gdzie najchętniej jeżdżą? 

https://www.youtube.com/watch?v=Kda-V0M-jYI
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-Z czym mają największy problem? 

Wykonanie zakładki do książki - dla kolegi. Rozmowa na temat książek. Z czego robimy książki, oraz z czego 
powstaje papier. Jak należy dbać o książki? 

Materiał przekazany mailowo. 

 

 

Środa - 3 czerwca 2020 

Temat dnia: Mój przyjaciel. 

Rozmowa na podstawie obrazków.: Co robi dobry kolega ( dobra koleżanka)? Ćwiczenia w książce, s. 86. Kogo 
nazywamy przyjacielem. Podawanie cech prawdziwego przyjaciela. Zapoznanie się z przysłowiem- Dobrych 
przyjaciół poznajemy w biedzie. Wykonanie dowolnego rysunku dla przyjaciela. Czytanie wyrazów i 
dopowiadanie, np. rower- mały rower, piłka- mała piłka… Czytanie działań. Liczenie na palcach. Wskazywanie 
chmurek, na których jest taki sam wynik. Ćwiczenia w książce, s. 88. 

Materiał przekazany mailowo. 

 

Czwartek - 4 czerwca 2020 

Temat dnia: Kule i koła. 

Kończenie rysowania według wzoru. Karta pracy, s .64. 

Zapoznanie z figurą przestrzenną - kulą. Czytanie . Odpowiadanie na pytanie. Rysowanie trzech przedmiotów w 
kształcie koła i trzech przedmiotów w kształcie kuli. Karta pracy , s. 62. Oglądanie globusa. Wskazywanie 
oceanów, mórz, terenów pokrytych roślinnością, terenów górzystych. Czytanie tekstu. Przypomnienie nazw 
kontynentów, odszukiwanie ich. Ćwiczenie grafomotoryczne. Karta pracy , s.63, 65. 

Materiał przekazany mailowo. 

 

 

Piątek - 5 czerwca 2020 

Temat dnia: Czas wspólnej zabawy. 

Kolorowanie na rysunkach po prawej stronie miejsc wskazanych na rysunkach po lewej stronie. Karta pracy, s. 
66. Liczenie na rysunku figur każdego rodzaju. Wpisywanie ich liczb obok małych rysunków figur na dole strony. 
Kolorowanie rysunku. Czytanie tekstu. Karta pracy, s. 67. Słuchanie fragmentu wiersza A. Nosalskiego “ O 
dwunastu braciach”. - Rozmowy na temat treści. Jak nazywa się nowy miesiąc, a jaki miesiąc się skończył. Co to 
są sianokosy i jak wyglądają chabry. Z czym kojarzy się miesiąc czerwiec. 

Materiał przekazany mailowo. 

 



Plan zajęć - 1a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 1 czerwca - 5 czerwca 2020 r. 
 

Poniedziałek - 1 czerwca 2020 

Tema t: Moje zwierzaki. Dzień Dziecka. 

Rozmowa z dziećmi na temat co lubią,Jak najchętniej spędzają czas, jakie mają marzenia. Prezentacja 
ulubionych zwierząt.  Opis ustny wybranego zwierzęcia. Jak należy opiekować się zwierzętami domowymi. 
Przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów- dodawanie i odejmowanie w 20. Próba śpiewania nowej 
piosenki -Wesoła rodzinka. Spotkanie on-line 10:00. 

Język angielski 

Lesson 

Topic: Nazwy zwierzątek domowych - słuchamy i czytamy, śpiewamy i powtarzamy słownictwo i zwroty. 

Meet on-line 9:15, link do lekcji jest stały. Materiały przesłane przez Synergia Librus. 

Religia 

Temat :Od Maryi uczymy się posłuszeństwa 

.Podręcznik s.99-przeczytać treść z podręcznika i przepisz temat do zeszytu. 

Polecenie: Napisz w zeszycie jak pomagasz swojej mamusi ? 

Materiał  również zostanie przesłany przez librus-zadania 
 

Wtorek - 2 czerwca 2020 

Temat:  Wycieczka do parku, na łąkę. 

Jak właściwie zachowujemy się w czasie pobytu w parku lub na łące? Prowadzenie obserwacji roślin i zwierząt. 
Gromadzenie materiału przyrodniczego. Matematyka w ruchu. Wykonanie frottage kory drzewa lub innej pracy 
plastycznej związanej z tematem zajęć. Ćwiczenia w kształtnym pisaniu.  

Środa - 3 czerwca 2020 

Temat : Skąd się wzięły smoki? 

Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu “Historia…”Zapoznanie się z informacjami na temat smoków i 
dinozaurów. Układanie wyrazów z sylab, zapisywanie.łączenie w pary rzeczownika i czasownika. Utrwalenie 
pojęć na prawo, na lewo. Rozwiązywanie zadań na obliczenia pieniężne. 

P: 52, 53 Ćw.j.p: 48,51 Ćw.m.48,47  

 

Czwartek - 4 czerwca 2020 

Temat: O dinozaurach słów kilka. 

Rozmowa na temat ilustracji i wysłuchanego tekstu o dinozaurach. Doskonalenie techniki czytania. Układanie i 
zapisywanie wyrazów z rozsypanki sylabowej. Ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie po śladzie. 
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Rozwiązywanie zadania tekstowego rozwijającego myślenie logiczne.Ćwiczenia na spostrzeganie.Uzupełnianie 
rysunku elementami zgodnie z podanym wzorem. 

P: 54, 55 Ćw.j.p: 52,53 Ćw.m.49 

 

Piątek - 5 czerwca 2020 

Temat:Smok Wawelski. 

Rozmowa na temat wysłuchanej legendy. Podpisywanie obrazków wyrazami z ramki. Rozwiązywanie krzyżówki. 
Wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej związanej z legendą. Gra planszowa “Paw”.Rozwiązywanie 
zadań tekstowych na dodawanie trzech składników z wykorzystaniem kości do gry. Rozkład liczby 15 na trzy 
składniki. Porównywanie liczb. 

P: 56, 57 Ćw.j.p: 54,55 Ćw.m.50,51,56,57 

Informacje przekazywane: SMS, indywidualne rozmowy tel., dziennik Librus. 

 



Plan zajęć - 1b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 1 czerwca - 5 czerwca 2020 r. 
 

Poniedziałek - 1 czerwca 2020 

Temat: Świętujemy Dzień Dziecka. 

Odczytywanie hasła z plątaninki i zapis w zeszycie. Rozwiązywanie zagadek związanych z tym, co najczęściej 
lubią dzieci.Matematyczne gry i zabawy z wykorzystaniem dodawanie i odejmowania w zakresie do 20. Wspólne 
oglądanie “Baśni o dwóch Dorotkach” wg Janiny Porazińskiej. Uzupełnianie kart pracy dotyczących baśni. 
Zabawy ruchowe przy muzyce. Wykonanie deseru z okazji Dnia Dziecka. 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus, droga mailową oraz podczas meet ( godzina 9.00) 

 

Wtorek - 2 czerwca 2020 

Temat: W barwach tęczy. 

Opis pejzażu i tęczy na podstawie tekstu wiersza pt” Pejzaż” oraz ilustracji w podręczniku. Barwy podstawowe i 
pochodne. Utrwalanie pisowni wyrazów z ó wymiennym - dyktando biegane. Rozwiązywanie zadań tekstowych 
na obliczenia zegarowe. Ćwiczenia gimnastyczne . Wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej zjawiska 
przyrodnicze. Przypomnienie twórczości impresjonistów, szczególnie Vincenta van Gogha - prezentacja. 

P. s.44 i 48;  ćw.pol.s.46 i 47;  ćw. mat.s. 49- 51;  zasoby internetowe 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus, drogą mailową oraz podczas meet ( godzina 9.00) 

Język angielski 

Lesson 

Topic: Nazwy zwierzątek domowych - słuchamy i czytamy, śpiewamy i powtarzamy słownictwo i zwroty. 

Meet on-line 15 minut po spotkaniu z p.M. Kołacz , link do lekcji jest stały. Materiały przesłane przez Synergia 
Librus. 
 

 

Środa - 3 czerwca 2020 

Temat: Skąd się wzięły smoki? 

Ciche czytanie ze zrozumieniem fragmentu tekstu “ O ostatnim smoku na świecie” T. Jansson. Obejrzenie filmu 
animowanego o Smoku Wawelskim z cyklu “Porwanie Baltazara Gąbki”. Wykonanie pracy plastycznej o 
smokach dowolnie wybraną techniką. Nauka piosenki “Smok-rock” z repertuaru Andrzeja Zauchy. Układ 
taneczny do piosenki. Ćwiczenia gimnastyczne. Zapoznanie z narzędziem “zaznacz” w edytorze grafiki. 

P. s. 50 i 51;  ćw.pol.s.48 i 49;   ćw. mat. s. 52;   zasoby internetowe 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus oraz drogą mailową 

Czwartek - 4 czerwca 2020 

Temat : Smoki bywają różne. 
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Zapoznanie uczniów z bohaterami książki Beaty Krupskiej pt “ Sceny z życia smoków” oraz filmu animowanego 
na podstawie ksiażki. Wykonanie sylwetki smoka z papieru, rolki i wycinanki zgodnie z instrukcją.Układanie i 
zapisywanie zdań z rozsypanki wyrazowej.. Łączenie w logiczne pary czasowników z rzeczownikami.Utrwalanie 
pojęć : na prawo, na lewo. Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia pieniężne. Utrwalanie wiadomości o 
wartościach rytmicznych. Zabawa ruchowa z piosenka “smok-rock”. 

P.s. 50-51 oraz 86;  ćw.pol.s.50;  ćw. mat. s. 53;  zasoby internetowe 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus, drogą mailową oraz podczas meet ( godzina 9.00) 

Religia 

Temat :Od Maryi uczymy się posłuszeństwa 

.Podręcznik s.99-przeczytać treść z podręcznika i przepisz temat do zeszytu. 

Polecenie: Napisz w zeszycie jak pomagasz swojej mamusi ? 

Materiał  również zostanie przesłany przez librus-zadania 
 

Piątek - 5 czerwca 2020 

Temat: Dinozaury.  

Prezentacja o wybranych dinozaurach. Odczytywanie i zapisywanie zakodowanych nazw dinozaurów.. 
Doskonalenie umiejętności czytania na różnych poziomach.Układanie i zapisywanie wyrazów z rozsypanki 
sylabowej. Wykonywanie makiety parku dinozaurów. Rozwiązywanie zadań tekstowych rozwijających logiczne 
myślenie. Uzupełnianie rysunku elementami zgodnie z podanym wzorem. Oglądanie filmu animowanego “Dino”. 
Ćwiczenia gimnastyczne. 

P.s.54 i 55;  ćw.pol.s. 52 i 53;  ćw.mat.s.54 i 55;  zasoby internetowe 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus, drogą mailową oraz podczas meet ( godzina 9.00) 

 



Plan zajęć - 1c 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 1 czerwca - 5 czerwca 2020 r. 
 

Poniedziałek - 1 czerwca 2020 

Temat dnia: Dzień Dziecka 

Zabawa w rycerzy i rycerki. Rozwiązywanie zagadek i zadań quizowych. Udział online w turnieju rycerskim z 
okazji Dnia Dziecka. Obejrzenie premiery sztuki “Piotruś Pan”. 

Materiały zostały przekazane mailem. 

 

Religia 

Temat :Od Maryi uczymy się posłuszeństwa 

.Podręcznik s.99-przeczytać treść z podręcznika i przepisz temat do zeszytu. 

Polecenie: Napisz w zeszycie jak pomagasz swojej mamusi ? 

Materiał  również zostanie przesłany przez librus-zadania 
 

Wtorek - 2 czerwca 2020 

Temat dnia: W barwach tęczy 

 Rozwiązywanie zadań tekstowych - obliczenia zegarowe, pieniężne i wagowe..Nauka piosenki “Wiosna na łące”. 
Malowanie tęczy farbami akwarelowymi. .Wysłuchanie  wiersza Bożeny Janusik “Pejzaż”. Opis pejzażu i tęczy na 
podstawie ilustracji. Kończenie wyrażenia i jego wyjaśnienie. Wyrazy z ó wymiennym - pisanie po śladzie. 
Ćwiczenia dodatkowe. Poczytanka “Po drugiej stronie tęczy”.  

Podr. s.48.,84.,85., 

karty ćw. s.46.,47., 

karty mat. s.47.,50. 

Zasoby internetowe. 

Materiały zostaną przekazane mailem. 

Środa - 3 czerwca 2020 

Temat dnia: W barwach tęczy 

 Rozwiązywanie zadań tekstowych - obliczenia zegarowe, pieniężne i wagowe . Barwy podstawowe i pochodne. 
Wyrazy z ó wymiennym. Przepisywanie zdań. Układanie wyrazów z liter.Utrwalenie piosenki “Wiosna na łące”. 

Lekcja online o godz. 16.15. 

Podr. s.49., 

karty ćw. s.73., 

karty mat. s.48.,49.,51. 
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Zasoby internetowe. 

Materiały zostaną przekazane mailem. 

 

Czwartek - 4 czerwca 2020 

Temat dnia: Skąd się wzięły smoki? 

Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu Tove Jansson “ Historia o ostatnim smoku na świecie”. Tropiciele 
wiedzy - zapoznanie się z informacjami na temat smoków i dinozaurów. Układanie wyrazów z sylab i zapisywanie 
ich w liniaturze. Ćwiczenia w starannym zapisie zdań. Łączenie w logiczne pary rzeczowników i czasowników. 
Rozwiązywanie zadania tekstowego na obliczenia pieniężne.Utrwalenie pojęć na lewo, na prawo, przeliczanie i 
zaznaczanie odszukanego elementu.  

 

Podr. s.50.,51.,52., 

 karty ćw. s.48.,49., 

karty mat. s.52. 

Zasoby internetowe. 

 

Język angielski 

Lesson 

Topic: Nazwy zwierzątek domowych - słuchamy i czytamy, śpiewamy i powtarzamy słownictwo i zwroty. 

Meet on-line 17:00, link do lekcji jest stały. Materiały przesłane przez Synergia Librus. 
 

Piątek - 5 czerwca 2020 

Temat dnia: Skąd się wzięły smoki? 

 Rozwiązywanie zadania tekstowego na obliczenia pieniężne z wykorzystaniem monet o nominałach 1 zł, 2 zł, 5 
zł. .Utrwalenie poznanych wiadomości z  muzyki. Wykonanie smoka z rolki po ręczniku papierowym zgodnie z 
instrukcją.Układanie wyrazów z sylab i zapisywanie ich. 

Podr. s.53., 

karty ćw. s.50.,51., 

muzyka - karty ćw. s.64., ćw.9. 

karty mat. s.53.,65. 

Zasoby internetowe. 

Materiały zostaną przekazane mailem. 

 



Plan zajęć - 2a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 1 czerwca - 5 czerwca 2020 r. 
 

Poniedziałek - 1 czerwca 2020 

Temat dnia- Dzień Dziecka 

Spotkanie z uczniami na meet -godz 9:30 

Życzenia- https://www.youtube.com/watch?v=m2HuFizYo38 

 Jak obchodzi się Dzień Dziecka w różnych krajach P str 38. Życie dzieci w różnych zakątkach świata 

https://www.youtube.com/watch?v=lXXsAajTMw8 

Film o życiu i nauce dzieci w masajskiej wiosce w Afryce 

https://www.youtube.com/watch?v=L8wC6dvGTD0 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o życiu dzieci w różnych częściach świata możesz oglądnąć  inne 
odcinki cyklu  pt.Dzieci świata” na youtube 

Piosenki o dzieciach w dniu ich święta 

https://www.youtube.com/watch?v=3LTFPS_-57A 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 

Prawa dziecka- https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 

Język angielski 

grupa wg podziału p.L.Maciejowskiej 

Lesson 

Topic: Słuchamy, czytamy i odgrywamy historyjki i wierszyki. 

Meet on-line 10:30, link do lekcji jest stały. Materiały przesłane przez Synergia Librus. 

Religia 

Temat: Sakramenty święte. 

Przeczytaj treść w podręczniku s.109-110 ,wpisz temat do zeszytu oraz przepisz  i naucz się  7 
sakramentów św. 

Materiał zostanie przesłany również w librusie-zadania.  

 
Wtorek - 2 czerwca 2020 

Temat dnia-Ja i moje emocje 

https://www.youtube.com/watch?v=m2HuFizYo38
https://www.youtube.com/watch?v=m2HuFizYo38
https://www.youtube.com/watch?v=lXXsAajTMw8
https://www.youtube.com/watch?v=L8wC6dvGTD0
https://www.youtube.com/watch?v=3LTFPS_-57A
https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4
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Wskazywanie sposobów rozwiązywania konfliktów na podstawie tekstu Grzegorza Kasdepke „Dzień 
Dziecka” P str 40-41 oraz przeżyć i doświadczeń uczniów.  Ja i moje emocje P str 42. Stosowanie 
obowiązujących zasad zachowania się. Identyfikowanie emocji : radość, smutek, złość, strach. 
  
Bajka o emocjach- https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs 
  
Nasze emocje-https://www.youtube.com/watch?v=Yqb95ZWykS 
  
Bajka o Psotnym jelonku- https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,psotny-jelonek,43892896 
  
  

Ćwiczenia w wyrazistym czytaniu -naucz się czytać tekst czytanki. Czytanie ze zrozumieniem, 
łączenie początku i końca zdania . Samodzielne układanie zdań. Układanie i zapisywanie zdania z 
rozsypani wyrazowej. Wyjaśnienie utworzonego powiedzenia. Układanie i zapisywanie zdań 
dotyczących praw dziecka. Dopisywanie skojarzeń do podanych nazw. KP str 42-43 

Matematyka- KP str. 43 ćw 6 

 

Środa - 3 czerwca 2020 

Temat dnia-Australia 

Wyszukiwanie w tekście „Ciekawe kropki” informacji dotyczących techniki kropkowej używanej przez 
rdzennych mieszkańców Australii - Aborygenów. P str 51 

Ciekawostki o Australii 

https://www.youtube.com/watch?v=YOL8ADzfFR0 

Zapoznanie z gatunkami zwierząt Australii P str 52 

https://www.youtube.com/watch?v=hXGcWMiU5Fs 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8j5C5vA9t4 

https://learningapps.org/676032 

KP str 52-53- Łączenie rzeczowników z przymiotnikami ćw 1. Opis dowolnego zwierzęcia 
zamieszkującego Australię ćw.2. Zamiana liczby pojedynczej na mnogą ćw.3. Znajdź różnicę ćw.4 

Matematyka-Rozwiązywanie zadań z treścią. KM str.44 i 45. Ćw.1,2,3,4,5 dla chętnych ćw 7 i 8 

 

Czwartek - 4 czerwca 2020 

Temat dnia :Planujemy na wakacje 

Spotkanie z uczniami na meet godz.9:30 

https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs
https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs
https://www.youtube.com/watch?v=Yqb95ZWykS
https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,psotny-jelonek,43892896
https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,psotny-jelonek,43892896
https://www.youtube.com/watch?v=YOL8ADzfFR0
https://www.youtube.com/watch?v=hXGcWMiU5Fs
https://www.youtube.com/watch?v=Y8j5C5vA9t4
https://learningapps.org/676032


Plan zajęć - 2a 

Przeczytanie tekstu „Bagaż” z książki Wojciecha Widłaka Pan Kuleczka.” Dom.”P str 54-55 

 KP str 58-59.Zapisywanie nazw sześciu przedmiotów, które warto zabrać na wakacje, w kolejności 
alfabetycznej ćw 1. Odszukanie niepasującej ilustracji. Uzupełnianie zdań odpowiednim 
zakończeniem .ćw 2 Uzupełnianie tabeli częściami mowy: rzeczownikami, czasownikami, 
przymiotnikami. Ćw.3 Układanie zdań na podstawie ilustracji i zapisywanie ich w zeszycie ćw 4.(bez 
ćwiczenia 5) 

Pomysł na wakacje https://learningapps.org/1664803 

Sprawdź swoje umiejętności ortograficzne- https://dyktanda.online/app/dyktando/1071 

Matematyka- Rozkładanie liczby 380 na składniki. Rozwiązywanie zadania tekstowego na obliczenia 
pieniężne. Odczytywanie danych z mapy - obliczanie długości trasy podróży. Dodawanie i 
odejmowanie liczb w zakresie 1000. KP mat str.46-47 dla chętnych ćw 7 

Język angielski 

grupa wg podziału p.L.Maciejowskiej 

Lesson 

Topic: Słuchamy, czytamy i odgrywamy historyjki i wierszyki, utrwalamy słownictwo i zwroty. 

Meet on-line 10:30, link do lekcji jest stały. Materiały przesłane przez Synergia Librus. 
 

Piątek - 5 czerwca 2020 

Temat dnia-Powtórzenie materiału-już to umiem już to wiem 

Powtórzenie wybranych wiadomości z nauczania zintegrowanego na podstawie samodzielnych 
ćwiczeń  KP str 79, KP-mat str 59 

  Sprawdzian zintegrowany za miesiąc maj –(materiały przekazane przez Librus) 

Powtórzenie wiadomości z wykorzystaniem materiałów online (poniżej propozycje ćwiczeń dla 
chętnych) 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/54533fa6f34ff3b1a74322f4ec09bf7e_/index.html 

https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-i-dzielenie-w-zakresie-100_11_230 

https://www.matzoo.pl/klasa2/tabliczka-dzielenia-w-zakresie-100_10_175 

https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-100_7_35 

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

warto  też skorzystać ze strony https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

 

https://learningapps.org/1664803
https://learningapps.org/1664803
https://dyktanda.online/app/dyktando/1071
https://dyktanda.online/app/dyktando/1071
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/54533fa6f34ff3b1a74322f4ec09bf7e_/index.html
https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-i-dzielenie-w-zakresie-100_11_230
https://www.matzoo.pl/klasa2/tabliczka-dzielenia-w-zakresie-100_10_175
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-100_7_35
http://pisupisu.pl/2/ortografia/rz-i-z-wybierz-puzzle
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje


Plan zajęć - 2b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 1 czerwca - 5 czerwca 2020 r. 
 

Poniedziałek - 1 czerwca 2020 

Dzień Dziecka. 
 
Wskazywanie sposobów rozwiązywania konfliktów na podstawie tekstu Dzień Dziecka  
oraz przeżyć i doświadczeń. Ćwiczenia w wyrazistym czytaniu tekstów na różnych poziomach. 
P. Str. 39-40-41. 
Układanie i zapisywanie zdań dotyczących praw dziecka. Czytanie ze zrozumieniem, łączenie początku 
i końca zdania. Dopisywanie skojarzeń do podanych nazw.  K. str. 42-43. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych.  KM. str. 58-59. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WZHMiS5649w 
Życzenia. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 
Piosenka o prawach dziecka. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 
Wszystko o prawach dziecka - prezentacja multimedialna. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 
Jesteśmy dziećmi - piosenka. 
 
Materiały przekazane przez Librus. 
 

Wtorek - 2 czerwca 2020 

Ja i moje emocje. 
 
Doświadczenia kształtujących właściwe postawy społeczne.  P. str. 42. 
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych. 
Stosowanie obowiązujących zasad zachowania się. 
Identyfikowanie emocji : radość, smutek, złość, strach.  
Uzupełnianie kart polonistycznych.  Lekcje programowania.  K. str. 56-57. 
Obliczenia pieniężne.  KM. str. 56-57. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs 
Bajka o emocjach. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iKhLuK8M7dE 
Bajka o uczuciach. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PYqnlzVRflQ 
Emocje. 
 
Materiały przekazane przez Librus. 
 

Środa - 3 czerwca 2020 

Ku słońcu. Planujemy wakacje.  
Czytanie fragmentu książki Pan Kuleczka. Dom.  P. str. 54-55. 

https://www.youtube.com/watch?v=WZHMiS5649w
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ
https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs
https://www.youtube.com/watch?v=iKhLuK8M7dE
https://www.youtube.com/watch?v=PYqnlzVRflQ


Plan zajęć - 2b 

Zapisywanie nazw przedmiotów w kolejności alfabetycznej. Uzupełnianie zdań częściami mowy.  K. str. 58-59.  
Rozwiązywanie zadań tekstowych.  KM. str. 54-55. 
Praca plastyczna - wykonanie dowolną techniką - Mój pomysł na wymarzone wakacje! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7X29LewuLI0 
https://www.youtube.com/watch?v=eg4sPoROW-g 
Filmiki - do wysłuchania - Pan Kuleczka - cd. 
 
Meet - godz. 10.00. 
 
Materiały przekazane przez Librus. 
 

Czwartek - 4 czerwca 2020 

Wakacje w miejscu zamieszkania. 
 
Czytanie opowiadania Na wakacje! Z cyklu Listy do Hani i Henia.  P. str. 56-57. 
Aktywne spędzanie czasu wolnego podczas wakacji. Układanie zdań z rozsypanki sylabowej. 
Kończenie i zapisywanie zdania w czasie przeszłym i teraźniejszym. 
Uzupełnianie rysunku według podanego wzoru.  K. str. 60-61.  
Rozwiązywanie zadań tekstowych.  KM. str. 52-53.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DT16NxS70jk 
https://www.youtube.com/watch?v=w_cupttsuJg 
https://www.youtube.com/watch?v=00Dtq4kxq-g 
https://www.youtube.com/watch?v=rs68nsQ5v0I 
https://www.youtube.com/watch?v=xCB3vc1u6CA 
Pomysły na prace w domu. 
 
Materiały przekazane przez Librus. 
 

Piątek - 5 czerwca 2020 

Ślimak Staś.  
 
Zapoznanie z tekstem Ślimak Staś. Odpowiadanie na pytania.  P. str. 58-59. 
Wyszukiwanie w tekście nazw zwierząt, zapisywanie ich w liczbie pojedynczej i mnogiej. Ćwiczenie 
spostrzegawczości - łączenie liści w pary. Uzupełnianie obrazków właściwymi podpisami zgodnie z zasadami 
ortograficznymi.  K. str. 62-63. 
Zadania z treścią - godziny, minuty - powtórzenie wiadomości.  KM str. 50-51. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CYTvVErJHV 
https://www.youtube.com/watch?v=HcxUGZSnDn8 
https://www.youtube.com/watch?v=dBJ1a06TUEM 
https://www.youtube.com/watch?v=n2ajdxD_0oY 
https://www.youtube.com/watch?v=lpkNvBe3fes 
Filmiki - zasady ortograficzne. 
 
Eduelo.pl 
Materiały przekazane przez Librus. 
 

Religia Temat: Sakramenty święte. Podręcznik s.109-110. Materiał zostanie przekazany przez Librus. 

https://www.youtube.com/watch?v=7X29LewuLI0
https://www.youtube.com/watch?v=eg4sPoROW-g
https://www.youtube.com/watch?v=DT16NxS70jk
https://www.youtube.com/watch?v=w_cupttsuJg
https://www.youtube.com/watch?v=00Dtq4kxq-g
https://www.youtube.com/watch?v=rs68nsQ5v0I
https://www.youtube.com/watch?v=xCB3vc1u6CA
https://www.youtube.com/watch?v=CYTvVErJHVI
https://www.youtube.com/watch?v=HcxUGZSnDn8
https://www.youtube.com/watch?v=dBJ1a06TUEM
https://www.youtube.com/watch?v=n2ajdxD_0oY
https://www.youtube.com/watch?v=lpkNvBe3fes


Plan zajęć - 3a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 1 czerwca - 5 czerwca 2020 r. 
 

Poniedziałek - 1 czerwca 2020 

Temat: Chcemy, by świat był szczęśliwy. 

Lekcja online - https://www.youtube.com/watch?v=IIcZ7G61GJI
Czytanie wiersza E. Skarżyńskiej Drzewo pokoju . Rozsypanka literowa. Zapisanie w zeszycie kilkuzdaniowej 
wypowiedzi na temat: "Co, według ciebie, należałoby zmienić na świecie, aby wszystkie dzieci mogły być 
szczęśliwe?".P62-63 KP33/9,10 KP44/1,2,3 KP45/4,5-do zeszytu  

Milion - liczba siedmiocyfrowa. Odczytywanie i zapis liczb. Gry planszowe - razem z mamą, razem z tatą.P124 
KM26-27 KM28-29-gry KM55/10,11,12 https://www.youtube.com/watch?v=paPoUJ6jtFw 

Zachęcenie do udziału w spektaklu online - http://mail.enewsletter.pl/k3/422/1ip/6u09/311fd7ab1f6d5/8dAC19Mr 

Materiały przekazane rodzicom przez dziennik Librus i WhatsApp. 

 

Wtorek - 2 czerwca 2020 

Temat: Klasowy ogródek.  

Czytanie tekstu Moja działka zmienia się w dżunglę . Wyjaśnienie niezrozumiałych wyrazów - leksykon. Tropimy 
gramatykę - zdanie. Rodzaje zdań. Wstawianie znaków interpunkcyjnych na końcu zdań. Rozwijanie zdań na 
podst. tekstu z podręcznika. Układanie i zapisywanie zdań złożonych. P50-51 P52-53 KP34/1,2,3,4 KP35/5,6 
Pięknie czytamy P 107 KP83/22 https://epodreczniki.pl/a/domowy-ogrodek/DERP93PSe 

 KM 30-31 KM32-33 Sprawdź się! https://www.youtube.com/watch?v=Nnz64-gZ0ok 

Materiały przekazane rodzicom przez dziennik Librus i WhatsApp 

Meet 13:00 

 

Środa - 3 czerwca 2020 

Temat: Kompozycje kwiatowe. 

Lekcja online  - https://www.youtube.com/watch?v=OlUfDTSp88w  Prezentacja w Eduelo - Od kwiatu do owocu. 

Pszczoły rys. cz.1 https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE  

cz.2 -  https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c 

PSZCZOŁY - https://www.youtube.com/watch?v=ma_kqaEWT-M 

Redagowanie zaproszenia na klasową wystawę kompozycji kwiatowych. Łączenie ze sobą pasujących części 
powiedzenia, wyjaśnianie ich znaczenia. Czytanie ze zrozumieniem tekstu  Kompozycje kwiatowe . Łączenie 
fotografii z właściwymi rysunkami. Tropimy ortografię - utrwalenie pisowni wyrazów wielką literą. P54-55 
KP37/1,2 KP38/3,4,5 P56, 57 KP39/6,7,8,9 KP85/27 KP84/24 

Liczby dwu, trzycyfrowe - https://www.youtube.com/watch?v=GzCG1OYl5UY   KM34/1,2,3,4,5 KM35/6,7,8,9 
KM56/14,15,16 

Materiały przekazane rodzicom przez dziennik Librus i WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=IIcZ7G61GJI
https://www.youtube.com/watch?v=paPoUJ6jtFw
https://epodreczniki.pl/a/domowy-ogrodek/DERP93PSe
https://www.youtube.com/watch?v=Nnz64-gZ0ok
https://www.youtube.com/watch?v=OlUfDTSp88w
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c
https://www.youtube.com/watch?v=ma_kqaEWT-M
https://www.youtube.com/watch?v=GzCG1OYl5UY


Plan zajęć - 3a 

Język angielski  

Temat: Lubiane i nielubiane czynności.  

Materiał zostanie przekazany przez Librus.  

Czwartek - 4 czerwca 2020 

Temat: Moje królestwo. 

Lekcja online - https://www.youtube.com/watch?v=IJ_r3gJX6LA 

Warto ich znać - Janusz Korczak. Czytanie fragmentu książki J. Korczaka Król Maciuś Pierwszy.  Leksykon - 
wyjaśnienie znaczenia wyrazów: audiencja, parada, reforma, zawód. Formułowanie wypowiedzi pisemnej w 
formie opowiadania pod tytułem Jeden dzień z życia króla zgodnie z postawionymi pytaniami. Tworzenie rodziny 
wyrazu król z podziałem wyrazów na rzeczowniki, przymiotniki i czasowniki. Stopniowanie przymiotników.P64, 
65, 66, 67 KP46/1,2,3-do zeszytu KP47/4,5,6,7 KP79/12 KP83/21 
Mnożenie, dzielenie w zakresie 100. Rozwiązywanie zadań tekstowych. KM36/1,2,3,4,5 KM37/6,7,9,10, 8-dla 
chętnych. Lekcja online -  https://www.youtube.com/watch?v=pe45Wi287nQ 
Materiały przekazane rodzicom przez dziennik Librus i WhatsApp 

Meet 14:00 

Piątek - 5 czerwca 2020 

Temat: Prawa dziecka. 

https://epodreczniki.pl/a/dziecko-to-tez-czlowiek-prawa-dziecka/D7i8i80iS 

Lekcja online - https://www.youtube.com/watch?v=BLD_2U3QESE 

Czytanie fragmentu opowiadania Iwony Chmielewskiej Pamiętnik Blumki . Układanie pytań do fragm. tekstu. 
Tropiciele wiedzy. Czytanie ze zrozumieniem informacji o Rzeczniku Praw Dziecka w Polsce. Świadomość, że 
każdy człowiek posiada swoją niezbywalną godność oraz że wszystkie inne osoby posiadają taką godność. 
Wskazywanie czasowników w czasach teraźniejszym, przeszłym, przyszłym. Poczytanka Prawa smoka . 
P102-102, P68,69 KP48/1,2 KP49/3,4 KP80/14 KP82/20-do zeszytu dla chętnych 
Powtórzenie - własności działań na liczbach KM38/1,2,3,4 KM39/5,6,7,8,9 KM55/13-dla chętnych 

Materiały przekazane rodzicom przez dziennik Librus i WhatsApp 

Religia 

Temat: Dziękujemy Bogu za wielkie dzieła Jego. 

Ćwiczenia s.148-150. Materiał zostanie przekazany przez Librus. 

https://www.youtube.com/watch?v=IJ_r3gJX6LA
https://www.youtube.com/watch?v=pe45Wi287nQ
https://epodreczniki.pl/a/dziecko-to-tez-czlowiek-prawa-dziecka/D7i8i80iS
https://www.youtube.com/watch?v=BLD_2U3QESE


Plan zajęć - 3b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 1 czerwca - 5 czerwca 2020 r.  
 

Poniedziałek - 1 czerwca 2020 

Temat dnia: Chcemy by świat był szczęśliwy 

Czytanie ze zrozumieniem wiersza Ewy Skarżyńskiej ,, Drzewo pokoju” Udzielanie odpowiedzi zgodnie z treścią 
wiersza.  Umieszczenie na drzewie pokoju nalepek z nazwami rzeczy ważnych w życiu. P s. 62 - 63. K ćw. s. 44, 
ćw.1 i 2, s. 45, ćw. 4 

Matematyka: Układanie i zapisywanie liczb dwucyfrowych z podanych cyfr. K mat. s. 34, ćw. 1 - 5. 

Plastyka: Malowanie drzewka pokoju według własnego pomysłu. 

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

 

Wtorek - 2 czerwca 2020 

Temat dnia:  Chcemy by świat był szczęśliwy 

Odczytywanie i zapisywanie wyrazów z rozsypanek literowych. Zapisywanie w zeszycie kilkuzdaniowej 
wypowiedzi na temat: ,,Co według ciebie należałoby zmienić na świecie, aby wszystkie dzieci mogły być 
szczęśliwe?” K ćw. s. 44, ćw. 3, s. 45, ćw. 5 

Matematyka: Powtórzenie dodawania i odejmowania w zakresie 1000. K mat. s. 35, ćw. 6, 8, 9. (ćw. 7 dla 
chętnych). 

Muzyka: Muzyka wesoła i smutna. Wysłuchanie fragmentu utworu Antoniego Szalińskiego ,,Powitalny koncert” 
(link) P s. 94, K ćw. s.74, ćw. 7 i 8 

Spotkanie online z uczniami - godzina 17.00  

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

https://www.youtube.com/watch?v=eTl738Z92Wc 

 

Środa - 3 czerwca 2020 

Temat dnia: Moje królestwo 

Warto ich znać - Janusz Korczak. Obejrzenie prezentacji. (link) Czytanie fragmentu książki Janusza Korczaka 
,,Król Maciuś Pierwszy”. Wyjaśnienie za pomocą leksykonu wyrazów: audiencja, parada, reforma. Uzupełnianie 
dialogu na podstawie tekstu. Formułowanie wypowiedzi pisemnej w formie opowiadania pod tytułem ,, Jeden 
dzień z życia króla”. Tworzenie rodziny wyrazu król. P s. 64 - 67. K ćw. s. 46, ćw. 1 - 3, s. 47, ćw. 4 - 7. 

 Matematyka: Powtórzenie mnożenia i dzielenia w zakresie 100. K mat. s. 36, ćw. 1 - 5, s. 37, ćw .6, 7, 9, 10.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=cuLJFYoY9l8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eTl738Z92Wc
https://www.youtube.com/watch?v=cuLJFYoY9l8


Plan zajęć - 3b 

 

Czwartek - 4 czerwca 2020 

Temat dnia: Prawa dziecka 

Czytanie fragmentu opowiadania Iwony Chmielewskiej ,,Pamiętnik Blumki”. Układanie i zapisywanie pytań do 
podanych fragmentów tekstu ,,Pamiętnik Blumki”. Tropiciele wiedzy - czytanie ze zrozumieniem informacji o 
Rzeczniku Praw Dziecka w Polsce. Obejrzenie filmu: Nasze prawa (link). Uzupełnianie zdania z wykorzystaniem 
określeń z ramki..Kolorowanie obrazka zgodnie z instrukcją. P. s. 68 - 69. K ćw. s. 48 - 49. 

Matematyka: Powtórzenie - własności działań na liczbach. K mat. s. 38- 39. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=a-PphP4hT4o 

 

Piątek - 5 czerwca 2020 

Temat dnia: Jak dbać o piękny uśmiech? 

Czytanie ze zrozumienie tekstu: Jak dbać o piękny uśmiech?. Uzupełnianie podpisów pod obrazkami 
odpowiednimi sformułowaniami. Odpowiadanie na pytanie : ,,Czym zajmuje się dentysta?” Wskazywanie 
produktów, które pomagają mieć zdrowe zęby. P s. 70 - 71.  ćw. s. 50, ćw. 1 i 2, s. 51, ćw. 3 - 5. 

Matematyka: Rozwiązywanie zadań tekstowych utrwalających zdobyte wiadomości i umiejętności. K mat s. 40, 
ćw. 1 - 5. Zadanie dla chętnych -  Rozwiązanie testu wysłanego przez nauczyciela na platformie edukacyjnej 
Eduelo.pl 

Informatyka: Korzystanie z internetu. Wyszukiwanie materiałów potrzebnych do zajęć. 

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

j.angielski 

Temat: Powtórzenie wiadomości. Gry językowe. 

Spotkanie online godz. 10.00 

Religia: 

Temat: Dziękujemy Bogu za wielkie dzieła Jego. 

Ćwiczenia s.148-150. Materiał zostanie przekazany przez Librus. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a-PphP4hT4o


Plan zajęć - 3c 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 1 czerwca - 5 czerwca 2020 r.  
 
Poniedziałek - 1 czerwca 2020 

Temat: Chcemy, by świat był szczęśliwy. 

Czytanie wiersza Ewy Skarżyńskiej Drzewo pokoju. Zapisanie w zeszycie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat: 
"Co, według ciebie, należałoby zmienić na świecie, aby wszystkie dzieci mogły być szczęśliwe?". 

Układanie liczb dwucyfrowych z podanych cyfr i ich zapisywanie. Rozwiązywanie zadania tekstowego na 
porównywanie różnicowe. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000. Rozwiązywanie zadania o 
podwyższonym stopniu trudności. Zadania dodatkowe. 

Abecadło muzyczne - muzyka wesoła i smutna. Wysłuchanie fragmentu utworu Antoniego Szalińskiego 
Powitalny koncert - ćwiczenia utrwalające realizację kilku tematów rytmicznych. 
P/62-63/1,3,(4 dla chętnych);KP/44-45/1-5;KM/34-35/1-9;KM/56/14-16;P/94;KP/74/7,8 
https://www.youtube.com/watch?v=eTl738Z92Wc 
https://www.youtube.com/watch?v=8gDHneKX_1A 
https://www.youtube.com/watch?v=LZXJf_r9Qyk 
Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y.  
 
Wtorek - 2 czerwca 2020 

Temat: Moje królestwo. 

Czytanie fragmentu książki Janusza Korczaka Król Maciuś Pierwszy. Leksykon - wyjaśnienie znaczenia 
wyrazów: audiencja, parada, reforma, zawód. Formułowanie wypowiedzi pisemnej w formie opowiadania pod 
tytułem Jeden dzień z życia króla zgodnie z postawionymi pytaniami. Zapisywanie opowiadania w zeszycie. 
Tworzenie rodziny wyrazu król z podziałem wyrazów na rzeczowniki, przymiotniki i czasowniki. Stopniowanie 
przymiotników. Ćwiczenia dodatkowe. 
Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 100. Rozwiązywanie zadania o podwyższonym stopniu trudności. 
Rozwiązywanie zadania z elementami kodowania. Zadania dodatkowe. 
P/64-67/1-5(ustnie);KP/46-47/1-7;KM/36-37/1-9,(10 dla chętnych);KM/55/13;KM/56/17,18 
Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y, indywidualne spotkania on-line Meet lub telefonicznie ( w 
godzinach dogodnych dla rodzica). 
 

Środa - 3 czerwca 2020 

Temat: Prawa dziecka. 

Czytanie fragmentu opowiadania Iwony Chmielewskiej Pamiętnik Blumki. Wskazywanie czasowników w czasach 
teraźniejszym, przeszłym, przyszłym. Poczytanka Prawa smoka. Ćwiczenia dodatkowe. 
Mnożenie liczb 8 i 9 przez wskazane liczby. Obliczenia z zastosowaniem kolejności wykonywania działań.  
Tropiciele wiedzy. Czytanie ze zrozumieniem informacji o Rzeczniku Praw Dziecka w Polsce. Świadomość, że 
każdy człowiek posiada swoją niezbywalną godność oraz że wszystkie inne osoby posiadają taką godność. 
P/68/1-3(ustnie),4(w zeszycie);P/69/1,2(ustnie);KP/48-49/1-4;P/102-103 poczytanka Prawa 
Smoka;KP/80/14;KP/82/20;KM/38-39/1-9; test na platformie Eduelo 
https://epodreczniki.pl/a/dziecko-to-tez-czlowiek-prawa-dziecka/D7i8i80iS    (dla ciekawych) 
Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y, Meet g.12.00. 

Język angielski 
Lesson 
Topic:  Food around the world -słuchamy i czytamy, śpiewamy i powtarzamy wiadomości z dz.5. 

Meet on-line 15 minut po spotkaniu z p.J.Nawara (ok.12:45-13:00), link do lekcji jest stały.Materiały przesłane 
przez Synergia Librus. 

https://www.youtube.com/watch?v=eTl738Z92Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8gDHneKX_1A
https://www.youtube.com/watch?v=LZXJf_r9Qyk
https://epodreczniki.pl/a/dziecko-to-tez-czlowiek-prawa-dziecka/D7i8i80iS


Plan zajęć - 3c 

Czwartek - 4 czerwca 2020 

Temat: Jak dbać o piękny uśmiech? 

Przypomnienie zasad dotyczących dbałości o zęby na podstawie tekstu Jak dbać o piękny uśmiech?. "Czym 
zajmuje się dentysta?". Łączenie obrazków produktów, które pomagają mieć zdrowe zęby, z rysunkiem 
"uśmiechniętego" zęba, a obrazków produktów, których jedzenie lub picie w nadmiarze szkodzi zębom - z 
rysunkiem "smutnego" zęba. Wyszukiwanie i zaznaczanie wyrazów bliskoznacznych do wyrazów: żart, radość.  
Rozwiązywanie zadań tekstowych utrwalających zdobyte wiadomości i umiejętności. 
Zrób to sam! Wykonanie pracy technicznej Jakie zęby, taki uśmiech… zgodnie z podaną instrukcją. 
P/70-71/1-4(ustnie);KP/50-52/1-8;KP/53(dla chętnych);KM/40-41/1-10 
Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y.  
https://www.youtube.com/watch?v=llLLL2FIPK4 
Piątek - 5 czerwca 2020 

Temat: Zabawy z tatą. 
 
Czytanie ze zrozumieniem inscenizacji Doroty Gellner Tatusiowie. Wyszukiwanie w tekście inscenizacji 
fragmentów mówiących o obowiązkach tatusiów. Leksykon - wyjaśnienie znaczenia wyrazu ażurowy. 
Uzupełnianie wyrazów literami ż i rz. Uzupełnianie tabeli właściwymi formami rzeczowników w liczbie pojedynczej 
i mnogiej. Pisanie w zeszycie opowiadania .Ćwiczymy z Noni - powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 
Ćwiczenia utrwalające realizację kilku tematów rytmicznych. Melodia Trzy kurki. 
P/72-73/1-3(ustnie),4(w zeszycie);KP/54-55/1-5,6(w zeszycie, na ocenę);ćwiczenia z Noni KP/56-57/1-9;P/108 
pięknie czytamy: Tata, Zdobywca wielkiej góry;KP/84/26;KP/85/28,29;KP/74/9 
https://www.youtube.com/watch?v=_DSzL1c6d4g 

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

Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y.  
 
Religia 
Temat: Dziękujemy Bogu za wielkie dzieła Jego. 
Ćwiczenia s. 148-150. Materiał zostanie przekazany przez Librus. 

https://www.youtube.com/watch?v=llLLL2FIPK4
https://www.youtube.com/watch?v=_DSzL1c6d4g
https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0


Plan lekcji - 4a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 1 czerwca - 5 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Zależności między 

jednostkami pola.  
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom.  
Meet 10.00. 

matematyka 
Temat: Wycinanki i układanki. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom.  
 

j.polski 
Temat: Na wspólnym podwórku. 

Materiały zostaną przekazane przez 
e-mail/classroom. 

matematyka 
Temat: Opis prostopadłościanu. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom.  
Meet 10.00. 

j.polski 
Temat: Pobudzić 

wyobraźnię…-epitet. 
Materiały zostaną przekazane przez 

e-mail/classroom. 
 
 

j.polski 
Temat: Powtórzenie wiadomości. 

Meet godz.9.00. 

j.angielski 
Temat: Określanie położenia 

przedmiotów.  
Materiał zostanie przekazany  

przez Gmail 

historia 
Temat:”Szare Szeregi” 

Meet godz: 10:00. 

j.angielski 
Temat: Right clothes for the weather. 

Rozumienie tekstu czytanego. 
Materiał zostanie przekazany  

przez Gmail 

przyroda 
Temat: Obszary i obiekty chronione. 
Materiały zostaną przekazane przez 

Gmail. 

technika 
Temat:To umiem ! 

Materiał Librus. 
 

religia 
Temat: Abraham, Izaak,Jakub. 

Materiał zostanie przekazany przez 
Gmail. 

l.wychowawcza 
Temat: Wspomnienie wielkiej Osoby, 

Patrona naszej szkoły 
 - Jana Pawła II. 

Materiał zostanie przekazany za 
pomocą Classroom.  

Meet 9.00. 

plastyka 
Temat:Technika pastelowa-Pastele i 

ich ślady na różnych podłożach. 
Materiał zostanie przekazany przez 

Librus- Zadania 

inf dz/chł 
Temat: Wyszukujemy informacje w 

internecie 
Materiał Librus. 

 

  wych. fiz. dz. 
Temat: Przepisy gier zespołowych. 

Librus 

wdż 
Temat: Ubranie to nie przebranie.  

Materiały: librus. 

 

  wych. fiz.chł. 
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe 

. 
Librus 

muzyka 
 Temat: Dla Ciebie Mamo dla Ciebie 

Tato. 
Materiał Librus. 

 

     

 



Plan lekcji - 4b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 1 czerwca - 5 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

język polski  
Temat:Co to jest przenośnia? 

Meet 10.00, materiał Librus 

język angielski 
Temat: Powtórzenie wiadomości z 

rozdziału 6. 
Meet 9:00 

historia 
Temat:”Szare Szeregi” 

Meet godz: 11:00. 
 

język angielski 
Temat: Fashion show – nazywamy 

ubrania na odpowiednia pogodę 
Meet 9:00 

 

język polski  
Temat: O ojczyźnie słowami 

dawnego poety.  
Materiał Librus 

 

matematyka 
Temat:Zapisywanie wyrażeń 
dwumianowanych, cz. 1 i 2. 

Gmail, materiał Librus 

przyroda 
Temat : Obszary i obiekty 

chronione. 
Materiały zostaną przekazane przez 

Librus 

matematyka 
Temat:Różne zapisy tego samego 

ułamka dziesiętnego. 
Meet 9.00, materiał Librus 

technika  
Temat: To umiem! 

Materiał Librus 
 
 

matematyka 
Temat:Porównywanie ułamków 

dziesiętnych. 
Meet 9.00, materiał Librus 

informatyka 
Temat: Wyszukujemy informacje w 

internecie 
Materiał Librus. 

 
 
 

religia 
Temat:Sakramenty święte. 

Materia zostanie przekazany przez 
Librus-Zadania 

język polski  
Temat :Co nazywa przysłówek?  

Materiał Librus 
 

wf 
Temat:Ćwiczenia ogólnorozwojowe . 

Librus 
 

wf dz 
Przepisy gier zespołowych 

godzina wychowawcza 
Temat: Gdzie kryje się empatia? 

  muzyka 
 Temat:  Dla Ciebie Mamo dla CIebie 

Tato.  
Materiał Librus 

wdż 
Ubranie to nie przebranie  

materiały :librus 

plastyka 
Temat:Technika pastelowa-Pastele i 

ich ślady na różnych podłożach. 
 Materiał zostanie przekazany przez  

Librus-Zadania 

     

     

 



Plan lekcji - 5a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 1 czerwca - 5 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

język polski  
Temat: Wiadomości z Koryntu.  

Materiał - Librus, Gmail 

język polski  
Temat: Sąd nad Syzyfem. 

 Materiał - Librus, Gmail 
 
 

geografia 
Krajobraz tundry i tajgi  

meet.9.15 

język polski  
Temat: Przydawka, czyli określenie 

rzeczownika w zdaniu. 
 Materiał - Librus, Gmail 

                      Meet  9.00 

historia 
Temat: “Synowie Jagiełły” 

Materiały zostaną przesłane na librusa. 

biologia 
Temat: Przegląd roślin 

okrytonasiennych. 
materiały przekazane przez librus 

informatyka 
Temat: Programowanie z StudioCode 

Programowanie, 
materiały Classroom 

 

matematyka 
Temat: Miary kątów w trapezach i 

równoległobokach. 
Materiał przesłany przez librus. 

matematyka 
Temat:  Pole prostokąta i kwadratu. 

Materiał przesłany przez librus. 

język angielski 
Temat: Wyrażanie przeszłości za 

pomocą czasu Past Simple. 
Materiał zostanie przekazany  

przez Librus. 

matematyka 
Temat:  

Figury na płaszczyźnie. Pola figur. 
Trapezy. Rodzaje trapezów. 

Materiał przesłany przez librus. 

wf chł 
Temat:Ćwiczenia ogólnorozwojowe . 

Librus  
 

wf dz 
Temat: Wpływ wysiłku fizycznego 

na zdrowie człowieka. 
Materiały Gmail 

język angielski 
Temat: Przestrzeganie zasad. 

Ćwiczenia leksykalno - 
gramatyczne.  

Materiał zostanie przekazany  
przez Librus. 

religia 
Temat: Serce całego Prawa - 

przykazanie miłości. 
Materiał zostanie przekazany przez 

Librus. 

plastyka 
Temat: Zabawa:”Plastelinowa 

faktura”. 
Materiał zostanie przesłany przez 

LIbris-Zadania 

technika 
Temat::Sprawdź , co jesz. 

 
Materiał Librus 

 muzyka 
 Temat:  O rodzinie w rytmie rocka. 

Materiał Librus 

  

     

Projekt Małopolskie Talenty 
grupa matematyczna 

meet 13.00 

Projekt Małopolskie Talenty 
grupa j. angielski 
Meet godz. 13:00 

 Projekt Małopolskie Talenty 
grupa j. angielski 
Meet godz. 13:00 

 

 



Plan lekcji - 5b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 1 czerwca - 5 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Figury na płaszczyźnie. Pola 

figur. Trapezy. Rodzaje trapezów. 
Materiał przesłany przez librus. 

 

język polski 
Temat: Kto? Co? Gdzie? Piszemy 

ogłoszenie. 
Materiały zostaną przekazane przez 

dziennik Librus. 

matematyka 
Temat:  Miary kątów w trapezach i 

równoległobokach. 
Materiał przesłany przez librus. 

 

matematyka 
Temat: Pole prostokąta i kwadratu. 

Materiał przesłany przez librus. 
 

historia 
Temat: “Synowie Jagiełły” 

Materiały zostaną przesłane na gmaila. 

biologia 
Temat: Przegląd roślin 

okrytonasiennych. 
materiały przekazane przez classroom 

język angielski 
Temat: Przestrzeganie zasad. 

Ćwiczenia leksykalno - 
gramatyczne. 

Materiał zostanie przekazany  
przez Gmail.  

informatyka 
Temat: Zadania projektowe-tekst i 

grafika 
Materiał Librus 

 

język polski 
Temat: Poznajemy nowelę - 
Bolesław Prus “Katarynka”. 

Lekcja online o godz. 9.00 
Materiały zostaną przekazane przez 

dziennik Librus. 

geografia 
meet- 9.30 

Temat: 
Test powtórzeniowy krajobrazy lasu 

równikowego, sawanny i stepu. 
classroom 

język polski 
Temat: Co należy umieścić w 

ogłoszeniu? 
Materiały zostaną przekazane przez 

dziennik Librus 

plastyka 
Temat: Zabawa:” Plastelinowa 

faktura”. 
Materiał zostanie przesłany przez 

Librus -Zadania 

muzyka 
 Temat:  O rodzinie w rytmie rocka. 

Materiał Librus 

technika 
Temat: Sprawdź, co jesz. 

Materiał Librus 
 

język  angielski 
Temat: Wyrażanie przeszłości za 

pomocą czasu Past Simple.  
Materiał zostanie przekazany  

przez Gmail. 

religia 
Temat: Serce całego Prawa - 

przykazanie miłości. 
Materiał zostanie przekazany przez 

Gmail. 

 lekcja wychowawcza 
Temat: Oceniamy swoje zachowanie 

i swoje postępy w nauce. 
Meet godz. 09:00 

 
 

wych. fiz. dz/chł 
Temat: 

Przepisy gier zespołowych 

  Projekt Małopolskie Talenty 
grupa j. angielski  
Meet godz. 13.00 

 Projekt Małopolskie Talenty 
grupa j. angielski  
Meet godz. 13.00 

  Projekt Małopolskie Talenty 
grupa matematyczna 

meet 13.00 

  

 



Plan lekcji - 5c 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 1 czerwca - 5 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

biologia 
Temat: Przegląd roślin 

okrytonasiennych. 
materiały przekazane przez classroom 

j. polski 
Temat:Przydawka, czyli określenie 

rzeczownika w zdaniu. 
 meet godz. 9.00, classroom 

j. polski  
Temat: Komu i dlaczego - według 
starożytnych Greków - udało się 

sprowadzić nieszczęścia i śmierć na 
ludzi? 

meet godz. 8.10, classroom 

geografia 
Krajobraz tundry i tajgi  

meet.9.15 

j. polski 
 Temat: Tekst literacki a tekst 

informacyjny.  
classroom 

matematyka 
Temat : Pole trapezu. 

Materiały Gmail 
 

informatyka dz/ chł 
Temat: Edycja tekstu - praca z 

narzędziami Google ( sprawdzian) 
Meet - godz.10.00 

j. angielski 
Temat: A trip to New York City – 

słuchanie i czytanie 
Meet 10.00 

matematyka 
Temat : Pola 

wielokątów-podsumowanie. 
Materiały Gmail 

historia 
Temat: “Synowie Jagiełły” 

Materiały zostaną przesłane na gmaila. 

j. angielski 
Temat: Holiday plans – opisywanie 

planów na przyszłość 
Meet 10.00 

wf chł 
Temat:Ćwiczenia ogólnorozwojowe . 

Librus 
 

matematyka 
Temat : Pola 

wielokątów-podsumowanie. 
Materiały Gmail 

technika 
Temat: Sprawdź, co jesz. 

Materiał Librus 
 
 
 

 

l. wychowawcza  
Temat: Podsumowanie pracy w 

drugim semestrze - moje szkolne 
sukcesy 
Meet 9.30 

wf dz 
Przepisy gier zespołowych 

Librus 

muzyka 
 Temat:  O rodzinie w rytmie rocka. 

Materiał Librus 

  

plastyka 
Temat:Zabawa:”Plastelinowa 

faktura” 
Materiał zostanie przesłany przez 

Librus-Zadania 

religia 
Temat: Serce całego Prawa - 

przykazanie miłości. 
Materiał zostanie przekazany przez 

Gmail. 

 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 1 czerwca - 5 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Rozwiązywanie równań 

Meet godz. 9.00 

matematyka 
Temat: Rozwiązywanie równań 

Meet godz. 9.00 

język polski 
Temat: Jakimi zasadami powinien 

kierować się harcerz? 
Materiał Gmail, Classroom 

                     Meet 10. 00 

historia 
Temat: Podboje Napoleona 

meet godz. 08.10 

matematyka 
Temat: Rozwiązywanie równań 

Meet godz. 9.00 

biologia 
Temat: Podsumowanie wiadomości - 

kręgowce. 
materiały przekazane przez classroom 
 

j. angielski 
Temat: My amazing year - 

opisywanie ostatnich doświadczeń, 
planów na przyszłość 

Meet 10.30 

technika 
Technika: Postęp techniczny a 

zagrożenie dla cywilizacji 
Materiał Librus 

 
 

j. angielski 
Temat: Amazing places - czytanie i 

słuchanie 
Materiały w classroomie 

 

język polski  
Temat: Przydawka i sposoby jej 

wyrażania. 
 Materiał Gmail 

Meet 10.00 

geografia 
meet 10.00 

Litwa i Białoruś - sąsiedzi Polski 
materiały classroom 

język polski  
Temat: Jak pisać e-mail? 
Materiał Gmail, Classroom 

religia 
Temat: Dary, owoce i charyzmaty 

Ducha św. 
Materiał zostanie przekazany przez 

Gmail. 
 

lekcja wychowawcza  
Temat: Bądź kumplem, nie dokuczaj. 

Meet 10. 00 

plastyka 
Temat:Jakie są rodzaje malarstwa? 
Materiał zostanie przekazany przez 

Librus -Zadania 

informatyka chł. 
Temat: Zastosowanie komputerów 

Materiał Librus 
 
 

informatyka dz. 
Temat: Zastosowanie komputerów 

Materiał Librus 
 
 

muzyka 
 Temat:  Z dziejów muzyki. J. S. 

Bach.  
Materiał Librus 

wych. fiz. dz 
 

Temat: Wpływ wysiłku fizycznego 
na zdrowie człowieka. 

 
Materiały: Gmail 

wych. fiz. chł 
Temat:Ćwiczenia ogólnorozwojowe . 

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 1 czerwca - 5 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

biologia 
Temat: Podsumowanie wiadomości 

- kręgowce. 
materiały przekazane przez classroom 

geografia 
meet 9.00 

Litwa i Białoruś - sąsiedzi Polski 
materiały classroom 

matematyka 
Temat: Zastosowanie równań do 

rozwiązywania zadań tekstowych. 
Meet godz. 9.00l 

 

matematyka 
Temat: Zastosowanie równań do 

rozwiązywania zadań tekstowych. 
Materiał przesłany przez librus/ mail 

 

j.angielski dz 
Temat:   My amazing year - 

opisywanie ostatnich doświadczeń, 
planów na przyszłość 

Meet 09.30 
 

matematyka 
Temat: Zastosowanie równań do 

rozwiązywania zadań tekstowych. 
Materiał przesłany przez librus/ mail 

j. polski 
Temat: Średniowieczni rycerze. 

Materiały zostaną przekazane przez 
e-mail/classroom. 

 

j. polski 
Temat: “Pan Tadeusz…”c.d. 

Meet godz.10.00 

technik 
Technika: Postęp techniczny a 

zagrożenie dla cywilizacji 
Materiał Librus 

 

j.angielski ch 
Temat: My amazing year. Czytanie ze 

zrozumieniem. 
Materiały w classroomie. 

j.angielski dz 
Temat: Amazing places - czytanie i 

słuchanie 
Materiały w classroomie 

 
j.angielski ch 

Temat: Czas Present Perfect. 
Meet 10.00 

 

historia 
Temat: “Podboje Napoleona” 

Materiały zostaną przesłane na gmaila 

muzyka 
 Temat:  Z dziejów muzyki. J. S. 

Bach.  
Materiał Librus 

plastyka 
Temat:Jakie są rodzaje malarstwa? 
Materiał zostanie przekazany przez 

LIbrus -Zadania 

j. polski 
Temat: Opisujemy witraż. 

Materiały zostaną przekazane przez 
e-mail/classroom. 

 

 informatyka 
Temat: Programowanie z StudioCode 

Programowanie, 
materiały Classroom 

 

religia 
Temat: Dary, owoce i charyzmaty 

Ducha św. 
Materiał zostanie przekazany przez 

Gmail. 

wf ch 
Temat:Ćwiczenia ogólnorozwojowe . 

Librus 
 

 

 wf dz 
Przepisy gier zespołowych 

Librus 

  Projekt Małopolskie Talenty 
grupa matematyczna 

meet 13.00 

   Projekt MT 
grupa język angielski 

Meet  13.00 

  Projekt MT 
grupa język angielski 

Meet  12.30 

 



Plan lekcji - 6c 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 1 czerwca - 5 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

biologia 
Temat: Podsumowanie wiadomości - 

kręgowce. 
materiały przekazane przez classroom 

j. polski 
Temat: Niezwykły koncert Wojskiego 

- omawiamy fragment “Pana 
Tadeusza”. 

meet godz. 8.10, classroom 

j. polski 
Temat: Części zdania - dopełnienie. 

meet godz. 9.00, classroom 

historia 
Temat: Podboje Napoleona. 
meet godz.. 9.00,classroom 

j. polski  
Temat: Interpunkcja zdania 

pojedynczego. 
meet godz. 9.00, classroom 

 
j.angielski chł 

Temat:Czas Present Perfect. 
Meet 10.30 

matematyka 
Temat: Rozpoznawanie figur 

przestrzennych. 
Materiały Gmail 

matematyka 
Temat: Prostopadłościany i 

sześciany. 
Materiały Gmail 

j. angielski dz. 
Temat: Opisywanie doświadczeń 

życiowych.  
Materiał zostanie przekazany  

przez Gmail. 

matematyka 
Temat:  Prostopadłościany i 

sześciany. 
Materiały Gmail 

 

j. angielski  dz. 
Temat: Uzyskiwanie informacji. 

Materiał zostanie przekazany  
przez Gmail. 

informatyka  
Temat: Programowanie z StudioCode 

Programowanie, 
materiały Classroom 

wych. fiz. dz. 
Temat: Wpływ wysiłku fizycznego 

na zdrowie człowieka. 
 

Materiały: Gmail 
 

j. angielski chł 
Temat: My amazing year. Czytanie ze 

zrozumieniem. 
Materiały w classroomie, 

technika 
Technika: Postęp techniczny a 

zagrożenie dla cywilizacji 
Materiał Librus 

 

geografia 
 

Temat: Litwa i Białoruś - sąsiedzi 
Polski 

meet 11.30, materiały classroom 

religia 
Temat: Dary, owoce i charyzmaty 

Ducha św. 
Materiał zostanie przekazany przez 

Gmail. 

muzyka 
 Temat:  Z dziejów muzyki. J. S. 

Bach.  
Materiał Librus 

plastyka 
Temat: Jakie są rodzaje malarstwa? 

Materiał zostanie przekazany przez 
LIbrus- Zadania  

 

      wych. fiz. chł. 
Temat: 

Przepisy gier zespołowych 
Materiał Librus lub gmail 

  

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 1 czerwca - 5 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

j. polski  
Temat: Charakterystyka 

osoby mówiącej w wierszu 
Wisławy Szymborskiej 

“Możliwości”. 
meet godz. 9.00 

chemia 
Temat: Rozpuszczalność 

substancji w wodzie. 
meet 9:00 

j. polski  
Temat: Pisownia partykuły 
“nie” z różnymi częściami 

mowy. 
materiał w classroom, praca 

z wykorzystaniem 
e-podręczników 

j.angielski 
Temat: List formalny. 

Meet 9.00 

j. polski 
Temat: Reklama jako 
komunikat językowy. 

meet godz. 8.10, classroom 

matematyka 
Temat:Działania na 

pierwiastkach. 
Classroom 

biologia 
Temat: Budowa i rola 
układu rozrodczego 

człowieka. 
classroom 

matematyka 
Temat:Powtórzenie 

wiadomości - Pierwiastki. 
Meet 10.00, Classroom 

matematyka 
Temat: Powtórzenie 

wiadomości - Pierwiastki. 
Classroom 

informatyka ch/dz 
Temat: Programowanie z 
Khan Academy -Materiały 

classroom 
 

fizyka 
Temat: Energia 

wewnętrzna                i 
temperatura. sposoby 

przekazywania ciału ciepła. 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą Classroom. 
 Meet 8.00.  

j.niemiecki 
Temat: Moje ubrania-nazwy 

części garderoby. 
meet 10:00 

WFch 
Temat:Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe . 
Librus 

 

historia 
Temat: “Problemy 

gospodarcze i 
narodowościowe” 

Materiały zostaną przesłane 
na gmaila. 

geografia 
Temat: Moja mała ojczyzna 

materiały classroom 

j.angielski 
Temat: Strona bierna. 

Materiały w classroom. 

religia 
Temat: Jezus błogosławi. 

Materiał zostanie przekazany 
przez gmail 

WFdz 
Temat:Na czym polega 

animal flow? 
Meet 9.00 

muzyka 
 Temat: Jazz czyli 

wielka improwizacja.  
Materiał Librus 

plastyka 
Temat:Czym są asamblaż i 

instalację i skąd się 
wywodzą? 

Materiał zostanie przekazany 
przez Librus-Zadania 

     

Projekt Małopolskie Talenty 

 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 1 czerwca - 5 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

j. polski 
Temat: “Żona modna”. 

Meet godz.8.00. 
 

biologia 
Temat: Budowa i rola 
układu rozrodczego 

człowieka. 
classroom 

j. polski 
Temat:Czy lepiej mieszkać 

w domu czy  
       w bloku? 

Materiały zostaną 
przekazane za pomocą 

Gmail/Classroom. 
 

lekcja wychowawcza 
Temat:”Międzynarodowy 
Dzień Dziecka” - Jakie 

mamy prawa? 
Meet godz: 9:15 

j. polski 
Temat: Sprawdzian; “Żona 

modna”.  
Meet 8.30.Classroom. 

matematyka 
Temat: 

Siatki graniastosłupów. 
Pole powierzchni. 
Meet godz. 10.00 

chemia 
Temat: Rozpuszczalność 

substancji w wodzie. 
meet 9:45 

matematyka 
Temat: 

Siatki graniastosłupów. 
Pole powierzchni. 
Meet godz. 10.00 

 

historia 
Temat: “Problemy 

gospodarcze i 
narodowościowe” 

Materiały zostaną przesłane 
na gmaila. 

matematyka  
Temat: 

Siatki graniastosłupów. 
Pole powierzchni. 
Meet godz. 10.00 

 
 
 

j. angielski 
Temat: Strona bierna. 

Meet 9.00 

fizyka 
Temat: Energia 

wewnętrzna                i 
temperatura. Sposoby 

przekazywania ciału ciepła. 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą Classroom. 
 Meet 8.00. 

j. niemiecki 
Temat: Moje ubrania-nazwy 

części garderoby 
meet 9.00 

j. angielski 
Temat: Przedrostki 

negatywne. 
Materiały w classroomie. 

inf. chł/dz 
Temat: Programowanie z 
Khan Academy -Materiały 

classroom 
 

  plastyka 
Temat:Czym są asamblaż i 

instalacje i skąd się 
wywodzą? 

Materiał  zostanie przesłany 
przez LIbrus-Zadania 

Wychowanie fizyczne dz 
Temat:Na czym polega 

animal flow? 
Meet 10.00 

geografia 
Moja mała ojczyzna 
materiały classroom 

 

  muzyka 
 Temat: Jazz czyli wielka 

improwizacja.  
Materiał Librus 

wychowanie fiz. chł. 
Temat:Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe . 
Librus 

 

religia 
Temat: Jezus błogosławi. 

Materiał zostanie przekazany 
przez Gmail. 

     

Projekt Małopolskie Talenty 

 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 1 czerwca - 5 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat:Rozwiązywanie 

zadań egzaminacyjnych. 
Meet 9.00, Classroom. 

matematyka 
Temat: Rozwiązywanie 

zadań egzaminacyjnych. 
Meet 9.00, Classroom. 

język polski 
Temat: Powtórzenie przed 

egzaminem. 
Meet 8.00. 

matematyka 
Temat:Rozwiązywanie 

zadań egzaminacyjnych. 
Meet 9.00, Classroom. 

język polski 
Temat:Powtórzenie przed 

egzaminem. 
Meet godz.9.00 Classroom. 

język polski 
Temat: Powtórzenie 
 przed egzaminem. 

Meet 10.00. 

geografia 
Temat:Arktyka  
i Antarktyda 

Materiały Classroom. 

lekcja wychowawcza 
Temat: Samoocena- 
wystawiamy oceny 

z zachowania. 
 Meet 9..00 

język niemiecki 
Temat:Dolegliwości  

 i choroby-ćwiczenia  
w mówieniu. 

Meet 8.00. 

język angielski 
Temat: Zadania 

egzaminacyjne - 
gramatyka. 
Meet 10.30 

fizyka 
Temat: Podsumowanie 
wiadomości  z optyki. 

Materiał zostanie przekazany 
za pomocą Classroom. 

język angielski gr 1 
Temat: Zadania 

egzaminacyjne - 
reagowanie. 

 Materiały w Classroom 

język angielski gr. 2 
Temat: Artykuł biznesowy 

na temat młodego 
przedsiębiorcy.  

Materiał zostanie przekazany 
przez Gmail. 

lekcja wychowawcza 
Temat: Samoocena- 
wystawiamy oceny z 

zachowania. 
 Meet 10.00 

język angielski gr. 2 
Temat: Wyrażanie opinii. 

Dialog. 
Materiał zostanie przekazany 

przez Gmail. 

historia 
Temat: “Dzisiejszy świat”. 
Materiały zostaną przesłane 

przez Gmaila. 

wiedza o społeczeństwie 
Temat:Unia Europejska. 

Materiały Classroom. 

chemia 
Temat: Sacharoza, skrobia 
i celuloza - podsumowanie 

wiadomości. 
Classroom. 

religia 
Temat:Renesans w 

Kościele.  
Materiał zostanie przekazany 

przez Gmail. 

wychowanie fizyczne chł 
Temat:Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe . 
Librus. 

 

edukacja dla bezpieczeństwa 
 Temat: Komunikacja 

interpersonalna w trosce  
 o zdrowie. 

Materiały przekazane zostaną 
przez Gmail. 

informatyka 
Temat: Programowanie z 
Khan Academy -Materiały 

classroom 

biologia 
Temat:Człowiek i 

środowisko- 
podsumowanie 

wiadomości. 
Classroom. 

 wychowanie fizyczne dz 
Temat:Na czym polega 

animal flow? 
Meet 9.00. 

     

Projekt Małopolskie Talenty 

    Projekt Małopolskie 
Talenty 

grupa matematyczna 
Meet godz. 14.00 

    Projekt Małopolskie 
Talenty 

grupa j. angielski 
Meet godz.15:00 

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

 



Plan lekcji - 8b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 1 czerwca - 5 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

język polski  
Temat: Quiz - lektury 

do egzaminu. 
Meet 9.00 

Materiał - Classroom, Gmail 
 
 

geografia 
Temat:Arktyka i Antarktyda 

materiały classroom 

j. angielski gr 1 
Temat: Zadania 

egzaminacyjne - 
reagowanie. 

Materiały w classroomie 
 

j. angielski gr 2 
Temat: Zadania 

egzaminacyjne - 
reagowanie. 

Materiały w classroomie 

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Temat:Komunikacja 
interpersonalna w trosce  

 o zdrowie. 
Materiały przekazane 
zostaną przez Gmail. 

język polski  
Temat: 

Rozwiązywanie zestawów 
egzaminacyjnych. 

Meet 9.00 
Materiał - Classroom, Gmail 

 

historia 
Temat: “Dzisiejszy świat” 
Materiały zostaną przesłane 

na gmaila 

fizyka 
Temat: Podsumowanie 
wiadomości  z optyki. 

Materiał zostanie przekazany 
za pomocą Classroom. 

matematyka 
Temat Pole koła 
Meet godz.9.00 

matematyka 
Temat Pole koła 
Materiały gmail 

j.niemiecki 
Temat:Dolegliwości i 
choroby-ćwiczenia w 

mówieniu 
meet 8:00 

lekcja wychowawcza 
Temat: Oceniamy 

zachowanie i osiągnięcia w 
II półroczu nauki. 

meet 10:00 

religia 
Temat: Renesans w 

Kościele. 
Materiał zostanie przekazany 

przez Gmail. 

język polski  
Temat: 

Rozwiązywanie zestawów 
egzaminacyjnych. 

Materiał - Classroom, Gmail 
 

j. angielski gr 1 
Temat: Zadania 

egzaminacyjne - 
gramatyka 
Meet 10.00 

 
j. angielski gr 2 
Temat: Zadania 
egzaminacyjne. 

Meet 10.00 

matematyka 
Temat: 

Zadania egzaminacyjne. 
Materiały gmail 

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

classroom 
 

wiedza o społeczeństwie 
Unia Europejska 

materiały classroom 

biologia 
Temat:Człowiek i 

środowisko- 
podsumowanie 

wiadomości. 
classroom 

wychowanie fizyczne chł/d 
Temat:Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe . 
Librus 

 

chemia 
Temat: Sacharoza, skrobia 
i celuloza - podsumowanie 

wiadomości. 
classroom 

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

 Temat: Komunikacja 
interpersonalna w trosce o 

zdrowie. 
Materiały przekazane 

zostaną na g-mail. 

  Wychowanie fizyczne dz 
Temat:Na czym polega 

animal flow? 
Meet 9.00 

 

     

Projekt Małopolskie Talenty 

Projekt Małopolskie 
Talenty 

grupa j. 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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