
Plan zajęć - OP 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 8 - 10 czerwca 2020 r.  oraz 15 czerwca i 19 czerwca 2020 r. 
 

Poniedziałek - 8 czerwca 2020 

Temat dnia: Wakacje już blisko! 

Wskazywanie właściwego i niewłaściwego zachowania podczas wakacyjnych wyjazdów. Ćwiczenia 
grafomotoryczne. Praca plastyczna - “Moje wakacje z rodziną”.  Wysłuchanie piosenki o wakacjach. Jak 
powinniśmy się przygotować do wakacyjnego wyjazdu? - swobodne rozmowy. 

Zabawy matematyczne. Liczenie w zakresie do 10. 

Materiał przekazany mailowo. 

Religia  Temat: Boże Ciało- z Panem Jezusem idziemy przez miasta i wsie. 

Zachęcamy do oglądnięcia na Youtube Filmiku:Boże Ciało 

podaję link:  https://www.youtube.com/watch?v=sBAvzHfxB_w 

oraz Brat Franciszek:Co to jest Eucharystia czyli komunia św.:  

podaję link:   https://www.youtube.com/watch?v=DI6Uet4pmzs 

 

Wtorek - 9 czerwca 2020 

Temat dnia : Moje wakacyjne plany. 

 Kolorowanie rysunku. Czytanie tekstu (karta pracy). Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Wakacyjne 
plany (karty pracy). Czytanie wiersza i nazw czynności, które możemy wykonywać nad morzem. Wykonanie 
papierowej łódki według podanej instrukcji (książka). Czytanie wypowiedzi dzieci o miejscach ich wyjazdów na 
wakacje. Łączenie tekstów z odpowiednimi zdjęciami. Rysowanie po śladzie rysunku bez odrywania kredki od 
kartki (karta pracy). k, s. 90, 91, kp, s. 80, 81, 82, 83 

Materiał przekazany mailowo. 

 

Środa - 10 czerwca 2020. 

Temat dnia: Co zabierzemy na wakacje. 

Określanie, co nie pasuje na obrazku (książka).·     Liczenie na palcach. Łączenie zapisów działań 
matematycznych z odpowiednimi wynikami według wzoru. Liczenie na palcach. Wpisywanie liczb będących 
wynikami dodawania i odejmowania. Łączenie liczb w pary tak, aby wynik ich dodawania wynosił 10 (karta 
pracy). Wakacje – ćwiczenia w czytaniu (karty pracy).Zabawy patyczkami – ćwiczenia w liczeniu (karta pracy). 
Poznawanie właściwości piasku.Poznawanie właściwości gliny. Określanie zastosowania piasku i gliny. 

Czytanie wyrazów. Nazywanie przedmiotów przedstawionych na zdjęciach. Łączenie z wyrazem piasek zdjęć 
przedmiotów, do wykonania których użyto piasku. Łączenie z wyrazem glina zdjęć przedmiotów, do wykonania 
których użyto gliny. Rysowanie po śladach rysunków. Kończenie rysowania dzbanków według wzoru (karta 
pracy). k, s. 92,kp, s. 84, 85, 86, 87, 88 

Materiały przekazane mailowo. 

https://www.youtube.com/watch?v=sBAvzHfxB_w
https://www.youtube.com/watch?v=DI6Uet4pmzs
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Poniedziałek - 15 czerwca 2020 

Temat dnia: Nadchodzi lato. 

Kończenie rysunków według podanego wzoru (karta pracy). Czytanie tekstu o latawcu (książka).Nadchodzi lato – 
zapoznanie z oznakami nowej pory roku (karty pracy, karta pracy Czytam, piszę, liczę). Tworzenie mapy 
skojarzeń do wyrazu wakacje. Kolorowanie ilustracji związanych z wakacjami.Zapoznanie z wierszem. 
J.Brzechwy - “Przyjście lata”. k, s. 93,kp, s. 89, 90, 91,karta pracy Czytam… s. 96 

Materiał przekazany mailowo. 

Religia   Temat: Historia św. KIngii 

Zachęcam do oglądnięcia Filmu  na Youtube :Skąd się wzięła sól w Polsce.Historia kopalni soli w Wieliczce 

podaję link:   https://www.youtube.com/watch?v=eCbYlOTb1mY 

 

Piątek - 19 czerwca 2020 

Temat dnia : Wspominamy czas w przedszkolu. 

Wspominamy rok w przedszkolu – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu (książka, karty pracy). Rozmowy indywidualne 
na temat wakacji. Rysowanie obrazka dla kolegi lub koleżanki na pożegnanie. Co najbardziej lubiłem robić w 
szkole? Co najbardziej mi się podobało? - swobodne rozmowy. Ćwiczenia na spostrzegawczość i małą 
motorykę.k, s. 94, 95, 96,kp, s. 92, 93, 94 

Materiał przekazany mailowo. 

Poniedziałek - 22 czerwca 2020 

Temat dnia: Lato - czas wakacji! 

Kolorowanie ilustracji związanych z tematyka letnią. Zadania matematyczne . Nauka krótkiego wiersza o 
wakacjach. Pocztówka z wakacji - praca plastyczna , wykonana dowolną techniką. Zapoznanie dzieci z 
postaciami wielkich podróżników. Wskazywanie na mapie miejsc gdzie dzieci chciałyby się udać. 

Materiał przekazany mailowo. 

Wtorek - 23 czerwca 2020. 

Temat dnia: To już umiemy. 

Gry i zabawy matematyczne, utrwalające liczby od 0-10. Działania matematyczne - dodawanie, odejmowanie, 
klasyfikowanie. Ćwiczenia grafomotoryczne. Czytanie krótkich tekstów, odnajdywanie poznanych liter. 
Zapisywanie nazw obrazków, uzupełnianie brakujących liter w tekście.  

Materiał przekazany mailowo.  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eCbYlOTb1mY


Plan zajęć - 1a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 8 - 10 czerwca 2020 r.  oraz 15 czerwca i 19 czerwca 2020 r. 
 

Poniedziałek - 8 czerwca 2020 

Temat: To warto przeczytać. 

Dłuższe wypowiedzi na temat przeczytanej lektury. Dlaczego warto zabrać ją na wakacje- prezentacja 
przeczytanej lekturki. Wykonanie ilustracji do wybranego tekstu jedną z poznanych technik plastycznych. 
Metryczka lektury- zapis w zeszytach. Rozwiązywanie zadań z treścią. Układanie pytań do ilustracji. Spotkanie 
on-line 10:00. 

Ćwiczenia m. 52 

Język angielski 

Lesson 

Topic: Forest tales - słuchamy, czytamy i odgrywamy historyjkę obrazkową. 

Meet o 9:15. Materiały przesłane przez Librus. 

Religia 
Temat::Boże Ciało- z Panem Jezusem idziemy przez miasta i wsie. 

Podręcznik s 108-przeczytać temat i przepisać do zeszytu 

Zachęcamy do oglądnięcia na Youtube- filmiku: Boże Ciało 

podaję link:  https://www.youtube.com/watch?v=sBAvzHfxB_w 

oraz Brat Franciszek:Co to jest Eucharystia czyli komunia św.:  

podaję link:   https://www.youtube.com/watch?v=DI6Uet4pmzs 

 

  

Wtorek - 9 czerwca 2020 

Temat: Powtórki przez pagórki. 

Uzupełnianie diagramów odpowiednimi wyrazami. Utrwalenie wiadomości o znakach interpunkcyjnych- 
uzupełnianie tekstu z lukami. Wyszukiwanie odpowiedniego modelu graficznego podanych wyrazów. 
Doskonalenie spostrzegawczości-znajdujemy różnice. Zadania na obliczenia pieniężne-dodawanie i 
odejmowanie w 20. 

Ćwiczenia j. p.64,65 Ćwiczenia m.53 

 

Środa - 10 czerwca 2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sBAvzHfxB_w
https://www.youtube.com/watch?v=DI6Uet4pmzs
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Podział wyrazów na części. Liczymy sylaby, litery i głoski w wyrazach. Zapisywanie wyrazów z trudnościami 
ortograficznymi- układanie wyrazów z liter, sylab.Czytanie wyrazów z dwuznakami. Pisanie wyrazów z 
“rz”-utrwalamy trudne wyrazy. 

Ćwiczenia j. p 71,72,73. Ćwiczenia m.54,55 

 

Poniedziałek - 15 czerwca 2020 

Temat: Ćwiczymy dodatkowo. 

Wyszukiwanie wyrazów w rozsypance literowej, zapisywanie-ćwiczenia kaligraficzne. Nauka i zapisywanie 
naszego alfabetu. Kolorowanie obrazka barwami ciepłymi wg własnego pomysłu. Dodawanie i odejmowanie w 
opracowanym zakresie liczbowym z wykorzystaniem kostek do gry. 

Ćwiczenia j. p.67,74,75 Ćwiczenia m.58,59 

Język angielski 

Lesson 

Topic: Painting funny animals - śpiewamy piosenkę i poznajemy i utrwalamy  nazwy kolorów. 

Meet 9:15. Materiały przesłane przez Librus. 

Religia 

Temat: Ze Świętą  Kingą Jadę na wakacje. 

Przeczytaj i przepisz temat: podręcznik-s. 106 

Zachęcam do oglądnięcia Filmu  na Youtube :Skąd się wzięła sól w Polsce.Historia kopalni soli w Wieliczce 

podaję link:   https://www.youtube.com/watch?v=eCbYlOTb1mY 
 

 

Piątek - 19 czerwca 2020 

Temat: Jesteśmy mistrzami. 

Pisanie z pamięci teksty z dwuznakami. Ćwiczenia grafomotoryczne. Uzupełnianie podpisów do obrazków- 
nazwy czynności. Rozwiązywanie rebusów z dwuznakami. Czytamy na czas- doskonalenie techniki 
czytania.Ćwiczenia na spostrzegawczość- wyszukiwanie różnic. 

Ćwiczenia j. p.69,70,77 Ćwiczenia m. 60,61 

Informacje przekazywane SMS, Dziennik Librus, rozmowy telefoniczne. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eCbYlOTb1mY
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Poniedziałek -22 czerwca 2020 

Temat: Jak nadeszło lato? 

Uzupełnianie Imienia i nazwiska autora lektury- pisownia wyrazów wielka literą. Dobieranie nazw zwierząt do 
odpowiednich pojazdów po przeczytaniu tekstu ze zrozumieniem. Wykonanie wybranego zwierzątka z plasteliny. 
Rozwiązywanie zadań rozmaitych na dodawanie i odejmowanie w 20. 

P: 58,59                   Ćwiczenia j. p. 56                    Ćwiczenia m.63 

Język angielski 

Lesson 

Topic: Utrwalenie i powtarzanie konstrukcji, wyrażeń, zwrotów, poleceń. 

Meet o 9:15. Materiały przesłane przez Librus. 
 

Wtorek - 23 czerwca 2020 

Temat: Wakacyjne porady. 

Rozmowa na temat ilustracji-Przyjście lata. Moje wakacyjne plany- swobodne wypowiedzi dzieci. Układanie 
zdań-rad i zapisywanie w zeszytach. Nauka na pamięć wiersza J. Brzechwy Przyjście lata. Układanie podpisów 
do ilustracji. Zadania związane z zakupami- dodawanie i odejmowanie w 20. 

 

P: 58,59                   Ćwiczenia j. p. 57                 Ćwiczenia m.64,65 

 



Plan zajęć - 1b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 8 - 10 czerwca 2020 r.  oraz 15 czerwca i 19 czerwca 2020 r. 
 

Poniedziałek - 8 czerwca 2020 

Temat :Smoki w baśniach i legendach. 

Wysłuchanie “Legendy o Smoku ze Smoczej Jamy”. Wskazanie najważniejszych  postaci i zdarzeń w 
legendzie.Wykonane dowolną techniką pracy plastycznej związanej z legendą. Rozwiązywanie zadań 
tekstowych na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.  Ćwiczenia rytmiczne i taneczne do piosenki 
“Smok-rock”. Ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe. 

P.s.56,57:  ćw.pol.s.54, 55;  ćw.mat.s.59;  zasoby internetowe 

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

Religia 

Temat::Boże Ciało- z Panem Jezusem idziemy przez miasta i wsie. 

Podręcznik s 108-przeczytać temat i przepisać do zeszytu 

Zachęcamy do oglądnięcia na Youtube- filmiku: Boże Ciało 

podaję link:  https://www.youtube.com/watch?v=sBAvzHfxB_w 

oraz Brat Franciszek:Co to jest Eucharystia czyli komunia św.:  

podaję link:   https://www.youtube.com/watch?v=DI6Uet4pmzs 

Wtorek - 9 czerwca 2020 

Temat: Wakacyjne porady. 

Nauka piosenki “Wakacje”. Zapoznanie z wierszem Jana Brzechwy “Przyjście lata”. Doskonalenie techniki 
czytania na różnych poziomach trudności. Układanie zdań-porad i ich zapisywanie w zeszycie. Ćwiczenia w 
rozkładaniu liczb w zakresie 20  na trzy składniki . Wysłuchanie fragmentu książki Beaty Krupskiej “Sceny z życia 
smoków”. Kolorowanie rysunku do wysłuchanego tekstu. Ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe. 

P.s.58;  ćw.po.sl.56;  ćw.mat.s.60;  zasoby internetowe 

Materiał zostanie przekazany przez dziennik Librus, drogą mailową oraz podczas meet g.9.00 

Język angielski 

Lesson 

Topic: Forest tales - słuchamy, czytamy i odgrywamy historyjkę obrazkową. 

Meet o 10:00. Materiały przesłane przez Librus. 

 

Środa - 10 czerwca 2020 

Temat : Wakacyjny plecak. 

Gromadzenie słownictwa wokół tematu “wakacje”. Wybór wyrazów będących nazwami przedmiotów do zabrania 
na wakacje. Rodzaje wyjazdów wakacyjnych.Wskazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań podczas 
wakacji na ilustracjach w podręczniku. Wyszukiwanie różnic na dwóch obrazkach. Utrwalanie znajomości 

https://www.youtube.com/watch?v=sBAvzHfxB_w
https://www.youtube.com/watch?v=DI6Uet4pmzs
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piosenki “Wakacje”.Wprowadzenie do programowania - wykorzystanie strzałek w poleceniach. Ćwiczenia 
gimnastyczne ogólnorozwojowe. 

P.s.59;  ćw.pol.57;  ćw.mat.s.60;  zasoby internetowe 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus oraz  drogą mailową. 

 

Poniedziałek - 15 czerwca 2020 

Temat: Jedziemy na wakacje! 

Zapoznanie uczniów z postaciami wielkich podróżników - Krzysztof Kolumb. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat 
planów wakacyjnych.Wskazywanie na mapie Polski i Europy miejsc, gdzie byli lub planują być uczniowie w 
czasie wakacji. Uzupełnianie luk w zdaniach podanymi wyrazami - ćwiczenia grafomotoryczne.Utrwalanie 
umiejętności planowania wydatków i robienia zakupów - wirtualna  zabawa w sklep.Doskonalenie dodawania i 
odejmowania liczb w zakresie 20 z wykorzystaniem gry dydaktycznej “Ja mam, kto ma?”. Ćwiczenia 
gimnastyczne ogólnorozwojowe. 

P.s.62;  ćw.pol.s.58, 59;  ćw.mat.s.62, 63;  zasoby internetowe 

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

Język angielski 

Lesson 

Topic: Utrwalenie i powtarzanie konstrukcji, wyrażeń, kolorów, nazw zwierząt. 

 Materiały przesłane przez Librus. 

Religia 

Temat: Ze Świętą  Kingą Jadę na wakacje. 

Przeczytaj i przepisz temat: podręcznik-s. 106 

Zachęcam do oglądnięcia Filmu  na Youtube :Skąd się wzięła sól w Polsce.Historia kopalni soli w Wieliczce 

podaję link:   https://www.youtube.com/watch?v=eCbYlOTb1mY 

 
Piątek - 19 czerwca 2020 

Temat: Jedziemy na wakacje! 

Wysłuchanie tekstu “Listy od Hani i Henia”. Ustalenie wakacyjnego kodeksu. Nauka adresowania 
koperty/widokówki. Wykonanie wakacyjnego obrazka techniką kolażu.Ćwiczenia wprowadzające do 
programowania - podstawowe polecenia. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20 z wykorzystaniem 
grafów i tabelek. Ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe. 

P.s.63;  ćw.pol.s.60, 61;  ćw.mat.s.66, 67; zasoby internetowe 

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

https://www.youtube.com/watch?v=eCbYlOTb1mY


Plan zajęć - 1c 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 8 - 10 czerwca 2020 r.  oraz 15 czerwca i 19 czerwca 2020 r. 
 

Poniedziałek - 8 czerwca 2020 

Temat dnia: O dinozaurach słów kilka 

 

Prezentacja zgromadzonych materiałów związanych z tematem dinozaurów. Rozmowa na temat ilustracji i 
wysłuchanego tekstu o dinozaurach. Doskonalenie umiejętności czytania. Odczytywanie i zapisywanie 
zakodowanych nazw dinozaurów. Układanie i zapisywanie wyrazów z rozsypanki sylabowej. Ćwiczenie 
grafomotoryczne, rysowanie po śladzie.  Ćwiczenia dodatkowe. 

Podr. s.54.,55., karty ćw. s.52.,53. (ćw.2.i 3.) 

Zasoby internetowe. 

Materiały zostaną przekazane mailem. 

Język angielski 

Lesson 

Topic: Forest tales - słuchamy, czytamy i odgrywamy historyjkę obrazkową. 

Meet o 11:00. Materiały przesłane przez Librus. 

Religia 
Temat::Boże Ciało- z Panem Jezusem idziemy przez miasta i wsie. 

Podręcznik s 108-przeczytać temat i przepisać do zeszytu 

Zachęcamy do oglądnięcia na Youtube- filmiku: Boże Ciało 

podaję link:  https://www.youtube.com/watch?v=sBAvzHfxB_w 

oraz Brat Franciszek:Co to jest Eucharystia czyli komunia św.:  

podaję link:   https://www.youtube.com/watch?v=DI6Uet4pmzs 

 

Wtorek - 9 czerwca 2020 

Temat dnia: O dinozaurach słów kilka 

Rozwiązywanie zadania tekstowego rozwijającego myślenie logiczne. Ćwiczenie rozwijające spostrzeganie. 
Uzupełnianie rysunku elementami zgodnie z podanym wzorem. Zadania dodatkowe. 

Podr. s.81.,  karty mat. s.54.,55. 

Zasoby internetowe. 

Materiały zostaną przekazane mailem. 

 

Środa - 10 czerwca 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=sBAvzHfxB_w
https://www.youtube.com/watch?v=DI6Uet4pmzs
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Temat dnia: Smok Wawelski 

 

Gra planszowa Paw. Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie trzech składników z wykorzystaniem kości 
do gry. Rozkład liczby 15 na trzy składniki. Porównywanie liczby wyrzuconych oczek. Zadania 
dodatkowe.Wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej związanej z legendą.Rozmowa na temat wysłuchanej 
legendy o Smoku Wawelskim - Wanda Chotomska Legenda o Smoku ze Smoczej Jamy. Podpisywanie 
obrazków wyrazami z ramki. Rozwiązanie krzyżówki, odczytanie hasła. Przepisywanie zdania i uzupełnienie go 
hasłem z krzyżówki. Pisownia wyrazów wielką literą. Bawimy się 56.m, z Noni.Opowiadanie legendy o Smoku 
Wawelskim. 

Podr. s.56.,57,  karty ćw. s. 54.,55.,  karty mat. s.56.,57.,58.,59. 

Zasoby internetowe. 

Materiały zostaną przekazane mailem. 

16.15. lekcja online 

 

Poniedziałek - 15 czerwca 2020 

Temat dnia: Wakacyjne porady 

 

Rozmowa na temat ilustracji i treści wysłuchanego wiersza Jana Brzechwy Przyjście lata. Wypowiedzi U. na 
temat wakacyjnych planów. Gimnastyka oka i języka. Doskonalenie techniki czytania. Układanie zdań-rad i 
zapisywanie ich w zeszycie. Podpisywanie ilustracji nazwami przedmiotów, które należy włożyć do wakacyjnego 
plecaka. Ćwiczenia dodatkowe. .Wskazywanie właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, 
zdrowia U. lub innej osoby podczas wypoczynku wakacyjnego. Dostosowanie odpowiedniego stroju do 
warunków atmosferycznych. 

Podr. s.58.,59.,61.,  karty ćw. s.56.,57. 

Zasoby internetowe. 

Materiały zostaną przekazane mailem. 

Religia 

Temat: Ze Świętą  Kingą Jadę na wakacje. 

Przeczytaj i przepisz temat: podręcznik-s. 106 

Zachęcam do oglądnięcia Filmu  na Youtube :Skąd się wzięła sól w Polsce.Historia kopalni soli w Wieliczce 

podaję link:   https://www.youtube.com/watch?v=eCbYlOTb1mY 
 

Język angielski 

Lesson 

Topic: Painting funny animals - śpiewamy piosenkę i poznajemy i utrwalamy  nazwy kolorów. 

https://www.youtube.com/watch?v=eCbYlOTb1mY
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Meet 11:00. Materiały przesłane przez Librus. 
 

Piątek - 19 czerwca 2020 

Temat dnia: Wakacyjne porady 

 

Szukanie różnic na dwóch obrazkach. Ćwiczenie rozwijające spostrzegawczość i motorykę małą. Zabawa 
Trójkąty liczbowe. Nauka piosenki Wakacje. Utrwalenie poznanych wiadomości z Abecadła muzycznego.. 
Gimnastyka oka i języka. Ćwiczenia w kształtnym pisaniu. Zapoznanie z tekstem “Wakacje Ksawerego”. 

Podr. s.60.66.,67., 76.,77.,  karty ćw. 74.,87.,  karty mat.60.,61.ćw.2. 

Zasoby internetowe. 

Materiały zostaną przekazane mailem. 

 



Plan zajęć - 2a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 8 - 10 czerwca 2020 r.  oraz 15 czerwca i 19 czerwca 2020 r. 
 

Poniedziałek - 8 czerwca 2020 

Temat dnia-Wakacje w miejscu zamieszkania 

meet godz 9:30 

Przeczytanie opowiadania Na wakacje! z cyklu "Listy od Hani i Henia"  na temat aktywnego spędzania wolnego 
czasu  podczas wakacji. P str.56-57  Układanie zdania z rozsypanki sylabowej. Kończenie i zapisywanie zdania 
w czasie przeszłym i teraźniejszym. Uzupełnianie rysunku według podanego wzoru. Zapisywanie nazw 
przedmiotów w podanym kolorze. KP str 60-61 Poczytanka Smocze lato. P str 78  Czytam sam! 

http://www.mamalife.pl/23-pomysly-na-to-jak-spedzic-wakacje-w-domu/ 

https://www.youtube.com/watch?v=lXqiUJm_y4g&list=PLjSWhP5kY5E3zGHhKEc3-I3Aae5i6dejD 

https://www.youtube.com/watch?v=P1PEnzc_auM 

https://www.youtube.com/watch?v=oOf_1r8zezI 

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

https://www.youtube.com/watch?v=76ZgHTw8thA 

Wszystkie eksperymenty wykonuj tylko z pomocą rodzica i przy jego obecności !!!!!!!! 

Odczytywanie wskazań termometru. 

https://www.youtube.com/watch?v=mJln5S1spR0 

 Utrwalenie pojęć: poniżej zera i powyżej zera. Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia kalendarzowe. 
Porządkowanie podanych temperatur od najniższej do najwyższej.  KP mat str 48-49 bez zadania 7 

https://www.youtube.com/watch?v=HJ40RpFqAh4 

Język angielski 

Lesson 

Topic: I can / can’t … - czytanie krótkich wypowiedzi i mówienie o swoich umiejętnościach 

Meet o 10:20. Materiały przesłane przez Librus. 

 

Religia 
Temat:Uroczystość Ciała  i Krwi Pańskiej. 

Podręcznik s 126-127-przeczytać temat i przepisać do zeszytu 

Zachęcamy do oglądnięcia na Youtube- filmiku: Boże Ciało 

podaję link:  https://www.youtube.com/watch?v=sBAvzHfxB_w 

http://www.mamalife.pl/23-pomysly-na-to-jak-spedzic-wakacje-w-domu/
https://www.youtube.com/watch?v=lXqiUJm_y4g&list=PLjSWhP5kY5E3zGHhKEc3-I3Aae5i6dejD
https://www.youtube.com/watch?v=P1PEnzc_auM
https://www.youtube.com/watch?v=oOf_1r8zezI
https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ
https://www.youtube.com/watch?v=76ZgHTw8thA
https://www.youtube.com/watch?v=mJln5S1spR0
https://www.youtube.com/watch?v=HJ40RpFqAh4
https://www.youtube.com/watch?v=sBAvzHfxB_w
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oraz Brat Franciszek:Co to jest Eucharystia czyli komunia św.:  

podaję link:   https://www.youtube.com/watch?v=DI6Uet4pmzs 

 
Wtorek - 9 czerwca 2020 

Temat dnia-Ślimak Staś. 

Zapoznanie z tekstem Ślimak Staś. Odpowiadanie na pytania. P. str. 58-59.  Do zeszytu zad 2 str 59 (jeżeli 
będziesz miał(a) problem z ułożeniem historyjki, to wystarczy, ze ułożysz zdania z wyrazami na 
obrazkach).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. 

 Powtórzenie-Zasady ortograficzne 

 przy pisaniu głosek miękkich 

https://www.youtube.com/watch?v=CzcTap4HegU 

https://pspken.bialobrzegi.pl/archiwum/ortografia/SPOL.html 

 paź królowej -  https://www.youtube.com/watch?v=tFUImm5GIYw 

 

Zadania z treścią - godziny, minuty - powtórzenie wiadomości. KM str. 50. 

https://www.youtube.com/watch?v=n_AlMYmWo18 

https://www.youtube.com/watch?v=iMis_i_813A 

  

Środa - 10 czerwca 2020 

Język angielski 

Lesson 

Topic: I can / can’t … - mówienie o swoich umiejętnościach. 

Meet o 9:00. Materiały przesłane przez Librus. 
 

Temat dnia-Pierwszy dzień lata. 
 
meet godz 9:30 

 
Opowiadanie ilustracji i treści wiersza Czerwiec.  Czytanie ze zrozumieniem tekstu.  

Doskonalenie techniki czytania.   P. str. 60.  
Wyszukiwanie prawdziwych informacji o czerwcu. Kolorowanie rysunku zgodnie z podanym kodem. 
Odczytywanie zapisywanie powiedzenia ułożonego z podanych liter.  K. str. 64-65. 

https://www.youtube.com/watch?v=DI6Uet4pmzs
https://www.youtube.com/watch?v=CzcTap4HegU
https://pspken.bialobrzegi.pl/archiwum/ortografia/SPOL.html
https://www.youtube.com/watch?v=tFUImm5GIYw
https://www.youtube.com/watch?v=tFUImm5GIYw
https://www.youtube.com/watch?v=n_AlMYmWo18
https://www.youtube.com/watch?v=iMis_i_813A
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https://learningapps.org/1793121 
https://learningapps.org/12773329 
https://learningapps.org/3694144 
https://learningapps.org/1434313 
  
Biegiem Wisły 

https://www.youtube.com/watch?v=Ue8-93Pw9L0 

Wędrówki wakacyjne-krajobrazy 

https://www.youtube.com/watch?v=RnxPLJXD17Q&t=6s 

  
https://www.youtube.com/watch?v=uniSAPT7Vdo 
 
KP mat-cd str 51 cd rozwiązywania zadań 
 
  
Powtórzenie wiadomości 
  

1.przy tworzeniu rodzin wyrazów  https://www.youtube.com/watch?v=N5lVA3ealHs 

KP str 77 ćw 11 i 12 

2.głoski, litery, sylaby  https://www.youtube.com/watch?v=42cwUdQS8xo 

KP str 80 (bez ostatniej kuleczki) 

Poniedziałek - 15 czerwca 2020 

Temat dnia-cd Pierwszy dzień lata 

meet godz 9:30 

Czytanie ze zrozumieniem tekstu Owocowa kamizelka ratunkowa P str 61. Przeprowadzenie doświadczenia 
zgodnie z instrukcją (dla chętnych). Doskonalenie techniki czytania 

https://www.youtube.com/watch?v=SJGqJsZxZ3w 

https://www.youtube.com/watch?v=WaYaTVx4Ewg  - co pływa co tonie 

.Przestrzeganie zasad korzystania z kamizelki ratunkowej. 

Układanie zdania z rozsypanych wyrazów. Odkodowywanie i kodowanie zdań.   K. str. 66. 
  
 Uzupełnianie tabeli  liczbami. Ciąg dalszy rozwiązywania zadań z treścią.  KM. str. 52 
 
Powtórzenie wiadomości-zobacz koniecznie! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M8kc3hzRHZs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dEJFDiW8s84&t=189s 

https://learningapps.org/1793121
https://learningapps.org/12773329
https://learningapps.org/3694144
https://learningapps.org/1434313
https://www.youtube.com/watch?v=Ue8-93Pw9L0
https://www.youtube.com/watch?v=RnxPLJXD17Q&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=uniSAPT7Vdo
https://www.youtube.com/watch?v=N5lVA3ealHs
https://www.youtube.com/watch?v=N5lVA3ealHs
https://www.youtube.com/watch?v=42cwUdQS8xo
https://www.youtube.com/watch?v=42cwUdQS8xo
https://www.youtube.com/watch?v=SJGqJsZxZ3w
https://www.youtube.com/watch?v=WaYaTVx4Ewg
https://www.youtube.com/watch?v=M8kc3hzRHZs
https://www.youtube.com/watch?v=dEJFDiW8s84&t=189s
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https://www.youtube.com/watch?v=vxaBfa6TiVo&t=53s 

https://www.youtube.com/watch?v=tYoLDlyCc9Q 

Język angielski 

Lesson 

Topic: Can you - utrwalenie konstrukcji, zwrotów. 

Meet o 10:20. Materiały przesłane przez Librus 

Religia: 

Temat:Pomagam misjom. 

Podręcznik s.115-przeczytaj i przepisz temat do zeszytu. 

Zachęcam do oglądnięcia filmiku na Youtube Jak zostać misjonarzem.Dzieci komunijne dzieciom misji HD 

podaję link:  https://www.youtube.com/watch?v=7P8m9Joy93Q 

 
  
Piątek - 19 czerwca 2020 

Temat dnia-Od kwiatu do owocu 

 

Czytanie ze zrozumieniem informacji o tym, jak powstaje owoc czereśni. P str 62 

Jak powstaje owoc jabłoni-film 

https://www.youtube.com/watch?v=pcMM8SiOIDg&list=PLOjTAOfOjN3X5fybXaSyAs9uwqf-A_R0s 

KP-str 81 

Filmiki przyrodnicze-Świat pszczół 

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

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

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

pomaluj- https://www.kolorowankionline.net/owoce-witaminy 

  
KP-matem -cd rozwiązywanie zadań str 53 

Powtórzenie materiału 

https://www.matzoo.pl/klasa2/jaka-jest-temperatura_63_415 

https://www.matzoo.pl/klasa2/ktora-godzina-po-poludniu_63_507 

https://www.matzoo.pl/klasa2/jaka-odleglosc_45_472 

https://www.youtube.com/watch?v=vxaBfa6TiVo&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=tYoLDlyCc9Q
https://www.youtube.com/watch?v=7P8m9Joy93Q
https://www.youtube.com/watch?v=pcMM8SiOIDg&list=PLOjTAOfOjN3X5fybXaSyAs9uwqf-A_R0s
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c
https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg
https://www.kolorowankionline.net/owoce-witaminy
https://www.matzoo.pl/klasa2/jaka-jest-temperatura_63_415
https://www.matzoo.pl/klasa2/ktora-godzina-po-poludniu_63_507
https://www.matzoo.pl/klasa2/jaka-odleglosc_45_472


Plan zajęć - 2b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 8 - 10 czerwca 2020 r.  oraz 15 czerwca i 19 czerwca 2020 r. 
 

Poniedziałek - 8 czerwca 2020 

Pierwszy dzień lata. 
 
Opowiadanie ilustracji i treści wiersza Czerwiec. Czytanie ze zrozumieniem tekstu. Odpowiadanie na pytania. 
Doskonalenie techniki czytania.   P. str. 60.  
Wyszukiwanie prawdziwych informacji o czerwcu. Kolorowanie rysunku zgodnie z podanym kodem. 
Odczytywanie i zapisywanie powiedzenia ułożonego z podanych liter.  K. str. 64-65. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych.  KM. str. 46. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA 
Jak rosną rośliny ? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 
W kontakcie z naturą. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY 
Bajka edukacyjna - proekologiczna. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yc1GUu3I1OU 
Jak pomagać roślinom? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=w7KPUmVn2As 
Ziemia nasz wspólny dom. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4 
Strażnicy Ziemi. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI 
Układ słoneczny. 
 
 Materiały przekazane przez Librus. 
 

 

Wtorek - 9 czerwca 2020 

Pierwszy dzień lata. 
 
Czytanie ze zrozumieniem tekstu Owocowa kamizelka ratunkowa. Doskonalenie techniki czytania. 
Przeprowadzenie doświadczenia zgodnie z instrukcją.   P. str. 61.  
Układanie zdania z rozsypanych wyrazów. Odkodowywanie i kodowanie zdań.   K. str. 66.  
Uzupełnianie tabeli  liczbami. Ciąg dalszy rozwiązywania zadań z treścią.  KM. str. 47.  
  
https://www.youtube.com/watch?v=WaYaTVx4Ewg 
Filmik - eksperymenty : co pływa, a co tonie? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts 
Eksperymenty z wodą - przy pomocy rodzica !!!!!!!!!! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ 
Doświadczenia - przy pomocy rodzica !!!!!!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY
https://www.youtube.com/watch?v=yc1GUu3I1OU
https://www.youtube.com/watch?v=w7KPUmVn2As
https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4
https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI
https://www.youtube.com/watch?v=WaYaTVx4Ewg
https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts
https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ
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Materiały przekazane przez Librus. 
 

 

Środa - 10 czerwca 2020 

Od kwiatu czereśni do owocu.  
 
Czytanie ze zrozumieniem informacji o tym, jak powstaje owoc czereśni.  P. str. 62-63. 
Elementy kwiatu. Odpowiedzi pisemne na pytania. Rysowanie ilustracji.   K. Str. 80-81. 
Powtórzenie wiadomości - rozwiązywanie zadań tekstowych.  KM. str. 48-49. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pcMM8SiOIDg 
Filmik - od kwiatu do owocu. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE 
Filmik - z kamerą wśród pszczół - cz.1. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c 
Filmik - z kamerą wśród pszczół - cz.2. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg 
Filmik - z kamerą wśród pszczół - cz.3. 
 
Meet - godz. 10.00. 
 
j. angielski meet godz. 10.00 
Temat: Pat i Minnie - historyjka. 
 
Materiały przekazane przez Librus. 
 

 

Poniedziałek - 15 czerwca 2020 

Bezpieczne wakacje. 
 
Gimnastyka oka i języka - głośne, rytmiczne czytanie wiersza Walizki.   P. str. 64. 
Przypomnienie ważnych zasad bezpieczeństwa w czasie wakacyjnego wypoczynku.  
Staranne, estetyczne pisanie notatki w zeszycie.  
Ćwiczenia dodatkowe - uzupełnianie zdań nazwami zwierząt; części mowy. 
Powtórzenie wiadomości.  K. str. 72-73. 
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 - ćwiczenia. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60 
Filmik - bezpieczne wakacje.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=N4X0RhlMf7Y 
Filmik - wakacje nad morzem - zasady bezpieczeństwa.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 
Bezpieczne wakacje w górach.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=pcMM8SiOIDg
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c
https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg
https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
https://www.youtube.com/watch?v=N4X0RhlMf7Y
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
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https://www.youtube.com/watch?v=gmaCqVtv7D4 
Bezpieczne wakacje. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=es000BRePBs 
Włącz ostrożność - film edukacyjny. 
 
Meet - godz. 10.00. 
 
Materiały przekazane przez Librus. 
 

 

Piątek - 19 czerwca 2020 

Bezpieczne wakacje.  
 
Czytanie tekstu wakacje tuż - tuż! Projektowanie znaku przedstawiającego jedną z zasad bezpiecznego 
spędzania wakacji.  P. str. 65. 
Przypomnienie ważnych numerów alarmowych.  
Ćwiczenia dodatkowe.  K. str. 74-75. 
Powtórzenie wiadomości - mnożenie i dzielenie - praca w zeszycie. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EoeHbcDItx0 
Teledysk edukacyjny - znam numery alarmowe. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk 
Numery alarmowe filmik dla dzieci. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=17DXQSW3wmU 
Numer alarmowy 112. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8SVRgiETlns 
112 na ratunek. 
 
Materiały przekazane przez Librus. 
religia  

Temat: Jestem w Kościele. Podręcznik str.114. Materiał przekazany przez Librus.  

 

 

Poniedziałek - 22 czerwca 2020 

Wakacje z dinozaurami. 
 
Czytanie tekstu ze zrozumieniem - Wakacje z dinozaurami. Odpowiedzi pisemne na pytania.  P. str. 86-87. 
Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Tworzenie rodziny wyrazów, haseł. 
Kodowanie i odkodowywanie.  K. str. 76-77. 
Powtórzenie i utrwalenie tabliczki mnożenia; dzielenia.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=yE-BgEiUBwY 
Filmik - przygoda z dinozaurami. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gmaCqVtv7D4
https://www.youtube.com/watch?v=es000BRePBs
https://www.youtube.com/watch?v=EoeHbcDItx0
https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk
https://www.youtube.com/watch?v=17DXQSW3wmU
https://www.youtube.com/watch?v=8SVRgiETlns
https://www.youtube.com/watch?v=yE-BgEiUBwY
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https://www.youtube.com/watch?v=iauNOumSIvo 
Film - Największe drapieżne gady wszechczasów. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=c6Ea88BSpr0 
Film - 10 największych prehistorycznych zwierząt.  
Meet - godz. 10.00 
 
Materiały przekazane przez Librus. 
 

 

Wtorek - 23 czerwca 2020 

Utrwalamy wiadomości. 
 
Czytanie i opowiadanie tekstu Smocze lato.  P. str. 78-79. 
Ćwiczenia utrwalające poznane części mowy. Samodzielne układanie zdań. Odmiana przez osoby.  K. Str. 
78-79. 
Dodawanie i odejmowanie do 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; praca w zeszycie. 
 
https://www.cda.pl/video/16927603b/vfilm 
 
https://www.youtube.com/watch?v=k8bS5MR0B8g&list=PLoWYjFHcn--WHh5u0lCg4NZr-8qr7YO-s 
 
Materiały przekazane przez Librus. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iauNOumSIvo
https://www.youtube.com/watch?v=c6Ea88BSpr0
https://www.cda.pl/video/16927603b/vfilm
https://www.youtube.com/watch?v=k8bS5MR0B8g&list=PLoWYjFHcn--WHh5u0lCg4NZr-8qr7YO-s
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 8 - 10 czerwca 2020 r.  oraz 15 czerwca i 19 czerwca 2020 r. 
 

Poniedziałek - 8 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?"-odpowiadanie na pytania. Wyszukiwanie i zaznaczanie wyrazów bliskoznacznych do 
wyrazów: żart, radość. P 70, 71 KP50/1,2 KP51/3,4,5-dla chętnych KP52/6,7,8. Muzyka wesoła i smutna P94 
KP74/7, 8-dla chętnych 

lekcja online - https://www.youtube.com/watch?v=PFIkz1puEbg 

Rozwiązywanie zadań tekstowych utrwalających zdobyte wiadomości i umiejętności. KM40/1,2,3,4,5 
KM41/6,7,8,9,10 

lekcja online - https://www.youtube.com/watch?v=NGEPpebfXCc 

Materiały przekazane rodzicom przez dziennik Librus i WhatsApp. 

Język angielski  

Temat: Kto co lubi, a czego nie lubi?  

Meet godz. 13:00 

 

Wtorek - 9 czerwca 2020
Temat: Znowu wakacje. 

Lekcja online - https://www.youtube.com/watch?v=bbq9U6U7KJY 

 Czytanie wiersza Elżbiety Zechenter-Spławińskiej Znów wakacje. Układanie i zapisywanie zdań o wakacjach. 
Utrwalenie pisowni wyrazów ze zmiękczeniami. Pięknie czytamy - Przygotowania do wakacji. P109-110. 
Leksykon - wyjaśnienie znaczenia zwrotu - nabijać się z kogoś.P74 KP58/1,2,3 KP59/4,5 
Figury przestrzenne. Czytanie informacji o figurach przestrzennych. Rozwiązywanie zadania z elementami 
kodowania. Rozpoznawanie figur na sfotografowanych obiektach. P125 KM42/1,2,3,4 KM43/5,6,7 KM44-dla 
chętnych. Lekcje programowania.KP60/1 KP61/2 - zdjęcie zadania 
Wysłuchanie piosenki Mój świat .KP94 
Lekcja online - https://www.youtube.com/watch?v=jpLKyjXH8s4 
Meet godz. 13:00 

Materiały przekazane rodzicom przez dziennik Librus i WhatsApp. 

Religia  

Temat: Boże Ciało  

Materiał zostanie posłany przez Librusa 

 

Środa - 10 czerwca 2020 

Temat: Bezpieczeństwo podczas wakacji. 

Lekcja online - https://www.youtube.com/watch?v=Y9esayzUdKk 

https://www.youtube.com/watch?v=PFIkz1puEbg
https://www.youtube.com/watch?v=NGEPpebfXCc
https://www.youtube.com/watch?v=bbq9U6U7KJY
https://www.youtube.com/watch?v=jpLKyjXH8s4
https://www.youtube.com/watch?v=Y9esayzUdKk
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https://www.youtube.com/watch?v=6RDAnKS85MY 

https://www.youtube.com/watch?v=iy2B0WTxTO8 

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

Rozwiązanie psychotestu - Bezpieczne wakacje.Odczytywanie zdania z plątaninki sylabowej i zapisanie hasła. 
Czasowniki, zapisywanie ich w kolejności alfabetycznej. Rozpoznawanie i nazywanie roślin trujących oraz 
niebezpiecznych dla człowieka na podst. tekstu Uwaga! Rośliny trujące! Zapisywanie miejsc ich występowania. 
P 76, 77 KP62/1,2,3,4 P 78-89 KP63/5 KP64/6,7,8-dla chętnych KP81/15,16 P75-dla chętnych. 

Lekcja online matematyka - https://www.youtube.com/watch?v=egkEM4jTKy4 Kwartały - uzupełnianie tabeli. 
Powtórzenie - obliczenia kalendarzowe i zegarowe, termometr.  

Materiały przekazane rodzicom przez dziennik Librus i WhatsApp. 

 

Poniedziałek - 15 czerwca 2020
Temat: Jak nie nudzić się w podróży? 

Lekcja online - https://www.youtube.com/watch?v=DyP9woO6ufE 

Wysłuchanie ze zrozumieniem opowiadania Grzegorza Kasdepkego Krowa za dziesięć, pies za pięć! (z książki 
Kacper z szuflady). Leksykon - wyjaśnienie znaczenia wyrazów: podekscytowany, skwapliwie oraz zwrotu strzyc 
uszami. Porządkowanie planu wydarzeń opowiadania Krowa za dziesięć, pies za pięć!  Gimnastyka oka i języka. 
Poczytanka Wspólny wyjazd.  104-105. Ćwiczenia dodatkowe.P80-84 KP66/1,2 KP67/3,4,5,6-do zeszytu P85 
KP79/13 
Obliczanie długości boków i obwodów podanych figur. Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczanie obwodów 
figur geometrycznych. Zadania dodatkowe. KM48/1,2 KM49/3,4,5,6-bez kropki KM57/23 
lekcja online - https://www.youtube.com/watch?v=e2lOmcnnE3g 
WYJĄTKOWO - Meet godz. 13:00 

Materiały przekazane rodzicom przez dziennik Librus i WhatsApp. 

 

Piątek - 19 czerwca 2020
Temat: Na Kaszubach. 

Kultura kaszubska  w różnych źródłach i tekście Kaszuby. Wskazywanie Kaszub na mapie Polski. Wysłuchanie 
nagrania kaszubskiego abecadła. Kolorowanie tradycyjnego haftu kaszubskiego. P86-87 KP68/1,2 KP69/3,4 

Porównywanie liczb w zakresie 1000. Powtórzenie - obliczenia wagowe. Utrwalenie rytmicznej recytacji 
poznanych tekstów. KM50/1,2,3,4 KM51/5,6, - 7 i 8-dla chętnych KM57/22 KP75/10,11 

Materiały przekazane rodzicom przez dziennik Librus i WhatsApp. 

https://www.youtube.com/watch?v=6RDAnKS85MY
https://www.youtube.com/watch?v=iy2B0WTxTO8
https://www.youtube.com/watch?v=AYPJvfbpstE
https://www.youtube.com/watch?v=egkEM4jTKy4
https://www.youtube.com/watch?v=DyP9woO6ufE
https://www.youtube.com/watch?v=e2lOmcnnE3g
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 8 - 10 czerwca 2020 r.  oraz 15 czerwca i 19 czerwca 2020 r. 
 

Poniedziałek - 8 czerwca 2020  

Temat dnia: Jak dbać o piękny uśmiech? 

Pisanie zakończenia zdań na podstawie własnych doświadczeń. Wyszukiwanie i zaznaczanie wyrazów 
bliskoznacznych do wyrazów: żart i radość. Układanie hasła z plątaninki literowej. K ćw. s. 52, ćw. 6 - 8. 
Oglądanie lekcji online ( link) - dla chętnych. 

Matematyka: Rozwiązywanie zadań tekstowych utrwalających zdobyte umiejętności.  mat. s. 41, ćw. 6 - 10. 
Oglądnięcie lekcji online (link) - dla chętnych.  

Plastyka: Wykonanie pracy plastycznej ,,Jakie zęby, taki uśmiech” według instrukcji. K ćw. s. 53 

Spotkanie online z uczniami godz. 17.00  

Materiały przekazane rodzicom przez librus, maile, SMS - y. 

https://www.youtube.com/watch?v=PFIkz1puEbg 

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

 

Wtorek - 9 czerwca 2020 

Temat dnia: Zabawy z tatą 

Czytanie ze zrozumieniem inscenizacji Doroty Gellner ,,Tatusiowie”. Wyszukiwanie w tekście inscenizacji 
fragmentów mówiących o obowiązkach tatusiów. Pisanie wyrazów z ż i rz. Opisywanie ilustracji za pomocą 
rzeczowników, czasowników, przymiotników, przysłówków i liczebników. P s. 72 - 73. K ćw. s. 54, ćw.1 - 4, s. 55, 
ćw. 5. 

Matematyka:Rozwiązanie testu na  Eduelo.pl wysłanego przez nauczyciela. 

Muzyka: Utrwalenie rytmicznej recytacji tekstu.  

Materiały przekazane rodzicom przez librus, maile, SMS - y. 

Religia  

Temat: Boże Ciało  

Materiał zostanie posłany przez Librusa 

 

Środa - 10 czerwca 2020 

Temat dnia: Znowu wakacje 

Czytanie ze zrozumieniem wiersza ,,Znowu wakacje”. Wyszukiwanie w diagramie wyrazów kojarzących się z 
wakacjami. Układanie i zapisywanie zdań o wakacjach. Dobieranie rymujących się wyrazów. P s. 74. K ćw. s. 58 
- 59.  

https://www.youtube.com/watch?v=PFIkz1puEbg
https://www.youtube.com/watch?v=NGEPpebfXCc


Plan zajęć - 3b 

 

Matematyka: Figury przestrzenne. P s. 125. K mat. s. 42, ćw. 1 -4, s. 43, ćw. 5 - 7. Oglądnięcie lekcji online ( link) 
- dla chętnych. 

Informatyka: Programowanie. K ćw. s. 60 - 61 

Muzyka: Wysłuchanie piosenki ,,Mój świat”.  (link)  

Materiały przekazane rodzicom przez librus, maile, SMS - y.  

 https://www.youtube.com/watch?v=jpLKyjXH8s4  

https://www.youtube.com/watch?v=kvgMgFlBU1E 

Język angielski: 

 

Poniedziałek - 15 czerwca 2020  

Temat dnia: Bezpieczeństwo podczas wakacji 

Rozwiązanie psychotestu ,,Bezpieczne wakacje”. Odczytanie zdania z plątaninki sylabowej i zapisanie hasła. 
Wskazywanie czasowników i zapisanie ich w kolejności alfabetycznej. Rozpoznawanie i nazywanie roślin 
trujących oraz niebezpiecznych dla człowieka na podstawie tekstu ,,Uwaga, rośliny trujące!” P s. 76 - 79. K ćw. s. 
62 - 63. Oglądnięcie lekcji online ( link) - dla chętnych. 

Matematyka: Powtórzenie - obliczenia zegarowe i kalendarzowe. K mat. s. 45 - 47. 

Spotkanie online z uczniami, godz. 17.00  

Materiały przekazane rodzicom przez librus, maile, SMS - y.  

https://www.youtube.com/watch?v=Y9esayzUdKk 

 

Piątek - 19 czerwca 2020 

Temat dnia: Jak nie nudzić się w podróży? 

Czytanie ze zrozumieniem opowiadania Grzegorza Kasdepkego ,,Krowa dziesięć, pies za pięć!” Układanie i 
zapisywanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu. Porządkowanie planu wydarzeń. Gimnastyka oka i języka. 
P s. 80 - 85. K ćw. s. 66, ćw. 1 - 2, s. 67, ćw. 3 - 6. 

Matematyka: Powtórzenie - obliczanie długości boków i obwodu figur. K mat. s. 48 - 49.  

Muzyka: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. K ćw. s 75, ćw. 10 i 11. 

Materiały przekazane rodzicom przez librus, maile, SMS - y. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jpLKyjXH8s4
https://www.youtube.com/watch?v=kvgMgFlBU1E
https://www.youtube.com/watch?v=Y9esayzUdKk
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 8 - 10 czerwca 2020 r.  oraz 15 czerwca i 19 czerwca 2020 r. 
 

Poniedziałek - 8 czerwca 2020  

Temat: Klasowy ogródek. 

Czytanie ze zrozumieniem tekstu Christiny Björk Moja działka zmienia się w dżunglę. Leksykon - wyjaśnienie 
znaczenia wyrazów: chaos, liana, przedni, uprawa. Tropimy gramatykę. Zdanie. Rodzajów zdań - oznajmujące, 
pytające, rozkazujące oraz zdania proste i rozwinięte, pojedyncze i złożone. Zamiana zdań na równoważniki 
zdań. Rozpoznawanie zdań pojedynczych i złożonych.Pięknie czytamy - Magia ogrodu. Ćwiczenia dodatkowe. 
Liczby sześciocyfrowe. Rozwiązywanie zadania tekstowego o podwyższonym stopniu trudności z elementami 
kodowania.Ćwiczenia dodatkowe. 
P/50 -51/1-4(ustnie);P/52-53/1-2,4-6(ustnie),3(w zeszycie);KP/34-35/1-6;KP/36(dla 
chętnych)KP/83/22;KP/84/24;P/107 pięknie czytamy Magia ogrodu;P/123/1-5;KM/24-25/1-6,(7 dla chętnych); 
Matzoo.pl http://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-na-czas_19_249 
https://epodreczniki.pl/a/domowy-ogrodek/DERP93PSe 
Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y.  
Wtorek - 9 czerwca 2020 

Temat: Kompozycje kwiatowe. 

Rodzaje kompozycji kwiatowych na podstawie przeczytanego tekstu Elżbiety Lekan Kompozycje kwiatowe 
Redagowanie i zapisywanie zaproszenia na klasową wystawę kompozycji kwiatowych z wykorzystaniem 
podanych wyrażeń oraz zwrotów. Gimnastyka oka i języka. Tropimy ortografię. Czytanie wierszyków 
ortograficznych Marcina Brykczyńskiego utrwalających pisownię wyrazów wielką literą. Leksykon. Wyjaśnienie 
znaczenia zwrotu nie omieszkać. Piszemy poprawnie. Utrwalenie pisowni wyrazów wielką literą. Ćwiczenia 
dodatkowe. 
Milion - liczba siedmiocyfrowa. Zapis miliona w tabeli układu dziesiątkowego. Rozwiązywanie zadania o 
podwyższonym stopniu trudności. Zadania dodatkowe. Gry planszowe: Truskawkowy deser, Smaczne jabłuszko. 
Abecadło instrumentów - instrumenty dęte. 
P/54-55/1-3;P/56-57/1-2(ustnie);KP/37-39/1-9;KP/85/27;P/124/1-4;KM/26-27/1-6,(7 dla chętnych);KM/28-29(gry 
dla chętnych);KM/55/10-12;P/93;KP/73/3,4; test  Eduelo.pl 
https://www.youtube.com/watch?v=OlUfDTSp88w 
https://www.youtube.com/watch?v=Ux45kQ-fPq0  G.Fuhlich Śmiejący się puzon 
https://www.youtube.com/watch?v=YJhW4DjL6ks  W.A.Mozart Koncert klarnetowy 
https://www.youtube.com/watch?v=ynEOo28lsbc  G.Gershwin Błękitna rapsodia 
Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y, indywidualne spotkania on-line Meet lub telefonicznie ( w 
godzinach dogodnych dla rodzica).  
Religia  
Temat: Boże Ciało  
Materiał zostanie posłany przez Librusa 
 
Środa - 10 czerwca 2020 

Temat: Znowu wakacje. 

 Czytanie wiersza Elżbiety Zechenter-Spławińskiej Znów wakacje. Układanie i zapisywanie zdań o wakacjach. 
Utrwalenie pisowni wyrazów ze zmiękczeniami. Pięknie czytamy - Przygotowania do wakacji. Leksykon - 
wyjaśnienie znaczenia zwrotu nabijać się z kogoś. 
Figury przestrzenne. Czytanie informacji o figurach przestrzennych. Rozwiązywanie zadania z elementami 
kodowania. Rozpoznawanie figur na sfotografowanych obiektach. Lekcje programowania. 
Wysłuchanie piosenki Mój świat. Piórkiem, dźwiękiem i pędzelkiem. Modest Musorgski Wielka Brama w Kijowie z 
cyklu Obrazki z wystawy. 
P/74/1-2,(3 w zeszycie);KP/58-59;KP/60-61/1-2;P/125/1,2;KM/42-44/1-6,(7 dla chętnych),8-11;P/94;P/95; siatka 
brył do wycięcia (koniec ćwiczeń) 

http://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-na-czas_19_249
https://epodreczniki.pl/a/domowy-ogrodek/DERP93PSe
https://www.youtube.com/watch?v=OlUfDTSp88w
https://www.youtube.com/watch?v=Ux45kQ-fPq0
https://www.youtube.com/watch?v=YJhW4DjL6ks
https://www.youtube.com/watch?v=ynEOo28lsbc
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https://www.youtube.com/watch?v=HDDgu3RVfA0 
https://www.youtube.com/watch?v=ESq7w3aBi3A  Mussorgski Wielka brama w Kijowie 
Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y, Meet g.12.00. 

Język angielski 

Lesson Topic: Hobbies - słuchamy poznajemy nazwy różnych hobby oraz mówimy wierszyk. 

Meet  12:45. Materiały przesłane przez Librus. 
 
Poniedziałek - 15 czerwca 2020 

Temat: Bezpieczeństwo podczas wakacji. 

Czytanie wierszy Bożeny Piergi na temat bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach. Rozwiązywanie 
psychotestu Bezpieczne wakacje.Przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. Rozpoznawanie i 
nazywanie roślin trujących oraz niebezpiecznych dla człowieka na podstawie tekstu Uwaga! Rośliny trujące! 
Ćwiczenia w pisaniu zdań z pamięci. Ćwiczenia dodatkowe. Rondelkolandia. Czytanie ze zrozumieniem przepisu 
na wykonanie wakacyjnego torciku. 
Kwartały - uzupełnianie tabeli. Obliczenia kalendarzowe. Rozwiązywania zadania tekstowego na obliczenia 
kalendarzowe. Czytanie ze zrozumieniem rozkładu jazdy autobusu. Odczytywanie temperatury z mapy pogody. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczanie temperatury. Zadania dodatkowe. 
Zrób to sam! Wykonanie łańcuszka na szydełku zgodnie z podaną instrukcją. Wykonanie torcika Wakacyjna 
przygoda zgodnie z podanym przepisem. 
P/75/1-2(ustnie);P/76-77(w zeszycie);P/78-79/1-4(ustnie);KP/62-64/1-8;KP/65(dla 
chętnych);KP/81/15,16;KM/45-47/1-12;KM/57/19-21 
https://www.youtube.com/watch?v=6RDAnKS85MY  Bezpiecznie w czasie wakacji/ prezentacja 
Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y.  

Język angielski 

Lesson 

Topic: Let’s play - czytamy, słuchamy i piszemy na temat hobby. 

Materiały przesłane przez Librus. 
 
Piątek - 19 czerwca 2020 

Temat: Jak nie nudzić się w podróży. 

Wysłuchanie ze zrozumieniem opowiadania Grzegorza Kasdepkego Krowa za dziesięć, pies za pięć! (z książki 
Kacper z szuflady). Leksykon - wyjaśnienie znaczenia wyrazów: podekscytowany, skwapliwie oraz zwrotu strzyc 
uszami. Porządkowanie planu wydarzeń opowiadania Krowa za dziesięć, pies za pięć!  Gimnastyka oka i języka. 
Poczytanka Wspólny wyjazd. Ćwiczenia dodatkowe. 
Obliczanie długości boków i obwodów podanych figur. Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczanie obwodów 
figur geometrycznych. Zadania dodatkowe. Zadania szachowe ( dla chętnych). 
P/80-84/1-3(ustnie);P/85;KP/66-67/1-6;KP/79/13;P/104-105 poczytanka Wspólny 
wyjazd;KM/48-49/1-6;KM/57/23;KM/58-59(dla chętnych) 
https://www.matzoo.pl/klasa3/obwod-kwadratu_77_150 
https://www.matzoo.pl/klasa3/obwod-prostokata_77_151 
https://www.matzoo.pl/klasa3/jaka-figura_77_510 
Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HDDgu3RVfA0
https://www.youtube.com/watch?v=ESq7w3aBi3A
https://www.youtube.com/watch?v=6RDAnKS85MY
https://www.matzoo.pl/klasa3/obwod-kwadratu_77_150
https://www.matzoo.pl/klasa3/obwod-prostokata_77_151
https://www.matzoo.pl/klasa3/jaka-figura_77_510
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Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 8 czerwca - 10 czerwca 2020 r. 15 czerwca i  19 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa poniedziałek piątek 

matematyka  
Temat: Opis prostopadłościanu. 
 Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom. 
 Meet 9.00.  

matematyka  
Temat: Opis prostopadłościanu. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom. 
Meet 9.00. 

j.polski  
Temat: Inny nie znaczy gorszy. 

Materiały zostaną przekazane przez 
Gmail/ 

Classroom. 

matematyka  
Temat: Siatki prostopadłościanów.  

Materiał zostanie przekazany za 
pomocą Classroom. 

 Meet 9.00.  

inf dz/chł  
Temat: Zastosowanie komputerów. 

Materiał Librus. 

j.polski  
Temat: Co robi? Co się z nim dzieje? 

Poznajemy czasownik. 
 Meet 11.00 

j.angielski 
 Temat: Opisywanie ludzi, 

przedmiotów i miejsc.  
Meet godz. 10:00 

historia  
Temat:: “O żołnierzach 

niezłomnych”. 
Materiał zostany przesłany na gmail. 

 

j.polski 
Temat: Co nazywa przysłówek? 

Materiały zostaną przekazane przez 
Gmail/ 

Classroom. 

przyroda  
Temat: Warunki życia w wodzie. 

Materiały zostaną przekazane przez 
Gmail. 

technika  
Temat: To umiem!  

Materiał Librus.  

religia  
Temat: W niewoli egipskiej. 

 Materiał zostanie przekazany przez 
Gmail.  

l.wychowawcza  
Temat: Z komputerem na Ty - jak 

wykorzystać nowoczesne 
technologie? 

Materiał zostanie przekazany za 
pomocą Classroom.  

Meet 9.00.  

muzyka  
Temat: Niech żyją wszystkie dzieci. 

Materiał Librus. 

 

 wdż  
Temat: Miłość , która scala 

-psychiczno- uczuciowa funkcja 
rodziny. 

Materiały: librus. 

wych. fiz. chł.  
Temat: Marszobieg w terenie. 

Librus 

j.angielski  
Temat: Powtórzenie wiadomości  

z rozdziału 7.  
Materiał zostanie przekazany przez 

Gmail 

 

 plastyka 
Temat: Jak malować pastelami?- 
Wykonanie pracy nt:”Kolorowi 

mieszkańcy akwarium”. 
Materiał zostanie przekazany przez 

Librus -Zadania. 

wych. fiz. dz 
 Temat:  

Przepisy gier zespołowych 
Librus 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 8 czerwca - 10 czerwca 2020 r. 15 czerwca i  19 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa poniedziałek piątek 

język angielski 
Temat:Utrwalamy ubrania i 

pogodę-słownictwo. 
Materiały Librus. 

język angielski 
Temat:Opisywanie czynności, które 

są właśnie wykonywane i ubrań. 
Meet 9:00 

język polski  
Temat: Na turystycznym szlaku - 

pisownia wielką i małą literą.  
Materiał - Librus, Gmail 

język angielski 
Temat:  Opisywanie ludzi i 

przedmiotów. 
Materiały Librus. 

język polski  
Temat: Fantastyczny spacer po 

Krakowie.  
Materiał  - Gmail 

Meet 9.00 

matematyka 
Temat:Dodawanie ułamków 

dziesiętnych. 
Gmail, materiał Librus 

język polski  
Temat: “Mazurek Dąbrowskiego” - 

hymn Polski 
Meet 10.00 

matematyka 
Temat:Odejmowanie ułamków 

dziesiętnych. 
Gmail, materiał Librus 

technika 
Temat: To umiem! 
Materiały Librus. 

 

matematyka 
Temat:Dodawanie i odejmowanie 

ułamków dziesiętnych. 
Gmail, materiał Librus 

religia 
Temat:Uroczystość Ciała i Krwi 

Pańskiej 
Materiał zostanie przekazany przez 

Librus-Zadania 

    przyroda 
Temat : Warunki życia w wodzie. 

Materiały Librus 

historia 
Temat:: “O żołnierzach 

niezłomnych” 
Materiał zostany przesłany na gmail. 

WdŻ 
Materiały: librus. 

Miłość , która scala -psychiczno- 
uczuciowa funkcja rodziny 

 

plastyka 
Temat:Jak malować pastelami 
olejnymi?-Wykonanie pracy 

nt.:Kolorowi mieszkańcy akwarium” 
Materiały zostaną przekazane przez 

Librus-Zadania 

informatyka 
Temat: Zastosowanie komputerów 

Materiały Librus. 
 

        wf chł : 
Temat Marszobieg w terenie. 

  Librus 

muzyka  
Temat: Niech żyją wszystkie dzieci. 

Materiał Librus. 

 godzina wychowawcza 
Temat:Temat: “Bieg po zdrowie” - 
zakończenie akcji antytytoniowej 

edukacji zdrowotnej. 
Materiały Librus. 

  wych. fiz. dz 
 Temat:  

Przepisy gier zespołowych 
Librus 

  

     

 

 



Plan lekcji - 5a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 8 czerwca - 10 czerwca 2020 r. 15 czerwca i  19 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa poniedziałek piątek 

matematyka 
Temat: Zależności między 

jednostkami pola. 
Materiał przesłany przez librus. 

język polski  
Temat: Mityczne źródło nieszczęść.  

Materiał - Librus, Gmail 
Meet 9:00 

język polski  
Temat: Czego pragnie Juniper 

Berry? 
 

Materiał - Librus, Gmail 
 

język polski  
Temat: Kiedy spotkam 

poszkodowanego … przypowieść o 
miłosiernym Samarytaninie. 

Materiał -  Librus, Gmail 
Meet 10. 45 

historia 
Temat: “Od rycerza do szlachty” 

Materiał zostanie przesłany na librusa. 

biologia 
Temat: Podsumowanie pracy w 

klasie 5. 
librus 

informatyka 
Temat: Programowanie z 

StudioCode Programowanie, 
materiały Classroom 

geografia 
Krajobraz gór wysokich - Himalaje 

materiały librus 
meet.godz.9.00 

matematyka 
Temat: Pole trapezu. 

Materiał przesłany przez librus. 

j. angielski 
Temat: Spojrzenie w przyszłość.  

Meet godz. 10:00 

technika 
Temat:To umiem! 
Materiały Librus. 

 WF dz 
Temat:Ogólnorozwojowy obwód 

stacyjny 
Materiały przekazane przez gmail. 

język angielski 
Temat: Opowieści z przeszłości. 

Materiał zostanie przekazany 
 przez Librus 

religia 
Temat: Dekalog - Prawo miłości 

Boga. 
Materiał przekazany przez Librus. 

 

 
 

 matematyka 
Temat:  Pole równoległoboku i 

rombu. 
Materiał przekazany przez librus. 

plastyka 
Temat:Czym jest kompozycja? 

Materiał zostanie przekazany przez 
Librus Zadania 

 

 Projekt Małopolskie Talenty 
grupa j. angielski 
Meet godz. 13.00 

WF chł: 
Temat :Marszobieg w terenie. 

Librus 

Projekt Małopolskie Talenty 
grupa j. angielski 
Meet godz. 13.00 

 

  muzyka  
Temat: Przy ognisku. 

Materiał Librus. 

  

Projekt Małopolskie Talenty grupa matematyczna 08.06.2020  Meet 13.00 
 

 



Plan lekcji - 5b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 8 czerwca - 10 czerwca 2020 r. 15 czerwca i  19 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa poniedziałek piątek 

matematyka 
Temat:  Zależności między 

jednostkami pola. 
Materiał przesłany przez librus. 

 

język polski 
Temat: Jaki utwór nazywamy 

przypowieścią? 
Materiał zostanie przekazany przez 

dziennik Librus. 
Meet godz.9.00 

 

matematyka 
Temat: :  Pole równoległoboku i 

rombu. 
Materiał przekazany przez librus. 

 

geografia 
Temat: Krajobraz gór wysokich - 

Himalaje 
materiały classroom 

meet.godz.9.15 

historia 
Temat: “Od rycerza do szlachty” 

Materiał zostanie przesłany na gmaila. 

biologia 
Temat: Podsumowanie pracy w 

klasie 5. 
classroom 

język angielski 
Temat: Opowieści z przeszłości. 

Meet godz. 11:00 
 

informatyka 
Temat: Zajęcia projektowe. 

Materiały Librus. 
 
 

matematyka 
Temat:  Pole trapezu. 

Materiał przesłany przez librus. 
 
 

język angielski 
Temat: Spojrzenie w przyszłość.  

Meet godz. 09:00  

język polski 
Temat: Kiedy spotkam 

poszkodowanego...Rozmawiamy na 
temat sensu “Przypowieści o 
miłosiernym Samarytaninie”. 

Materiał zostanie przekazany przez 
dziennik Librus 

 

plastyka 
Temat: Czym jest kompozycja? 

Materiału zostaną przekazane przez 
librus Zadania 

 

muzyka  
Temat: Przy ognisku. 

Materiał Librus. 
 

język polski 
Temat: Piszemy zaproszenie. 

 

wych. fiz. dz./ chł 
Temat:Ogólnorozwojowy obwód 

stacyjny 
Materiały przekazane przez gmail. 

religia 
Temat: Dekalog - Prawo miłości 

Boga. 
Materiał przekazany przez gmail. 

 lekcja wychowawcza 
Temat: Osiągamy w życiu sukcesy. 

Meet godz. 09:00 
 

technika 
Temat:To umiem! 

:  
Materiały Librus. 

 

 

  Projekt Małopolskie Talenty 
grupa j. angielski 

10.06.2020, 12.06.2020 i 18.06.2020 
Meet godz. 13.00 

 

  

Projekt Małopolskie Talenty grupa matematyczna 10.06.2020 oraz 17.06.2020 Meet 13.00 
 



Plan lekcji - 5c 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 8 czerwca - 10 czerwca 2020 r. 15 czerwca i  19 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa poniedziałek piątek 

biologia 
Temat: Podsumowanie pracy w 

klasie 5. 
classroom 

religia 
Temat: Dekalog - Prawo miłości Boga. 

Materiał przekazany przez gmail. 

j. polski 
Temat: Sprawdzę się! - O Dedalu. 

str. 325 
materiał w classroom, e-podręczniki 

matematyka 
Temat : Siatki graniastosłupów 

prostych. 
Materiały Gmail 

l. wychowawcza 
Temat: Bezpieczny wypoczynek - 

BHP na wakacjach 
Meet 11.00 

 

matematyka 
Temat : Prostopadłościany i 

sześciany. 
Materiały Gmail 

wf dz 
wf chł 

Temat :Marszobieg w terenie. 
Librus 

 

j, angielski 
Temat: My weekend at Nessie House 

– opisywanie wrażeń z pobytu 

j. polski 
Temat: Co podpowiada wyobraźnia? 

Zbigniew Herbert “Pudełko zwane 
wyobraźnią”. 

materiał w classroom 

historia 
Temat: “Od rycerza do szlachty” 

Materiał zostanie przesłany na gmaila 

j. angielski 
Temat: What are you going to do? 

–uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji 
Meet 9.30 

informatyka dz/chł 
Temat: Omówienie sprawdzianu. 
Podsumowanie wiadomości oraz 
zapoznanie z ocenami rocznymi. 

Meet godz. 10.00 

muzyka  
Temat: Przy ognisku. 

Materiał Librus. 

technika 
Temat:Zajęcia projektowe 

Materiały Librus 

plastyka 
Temat:Czym jest kompozycja? 

Materiały zostaną przesłane przez 
Librus-Zadania 

j. polski 
Temat: Okolicznik i dopełnienie, 
czyli określenie czasownika w 

zdaniu. 
materiał w classroom , e-podręczniki 

matematyka 
Temat :  Przykłady graniastosłupów 

prostych. 
Materiały Gmail 

geografia 
Temat: Krajobraz gór wysokich - 

Himalaje 
materiały classroom 

  

Projekt Małopolskie Talenty grupa matematyczna 18.06.2020 r. meet 13.00 

Projekt Małopolskie Talenty grupa angielska 08.06. 2020 meet 13.00 

Projekt Małopolskie Talenty grupa angielska 15.06. 2020 meet 13.00, 18.06.2020 meet 14.00 

 



Plan lekcji - 6a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 8 czerwca - 10 czerwca 2020 r. 15 czerwca i  19 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa poniedziałek piątek 

język polski  
Temat: Rodzaje okoliczników.  

Materiał  - Gmail, Classroom 
Meet 10.00 

historia 
Temat:Księstwo Warszawskie.. 

materiał w classroom, praca z 
wykorzystaniem e-podręczników 

język polski  
Temat: W królestwie myślących 

maszyn. 
Meet 10.00 

lekcja wychowawcza  
Temat: Nie bądź ludożercą! 

Classroom 
Meet 10.00 

język polski  
Temat: Piszemy teksty 

okolicznościowe - dedykacje i 
podziękowania.  
 Materiał  - Gmail 

Meet 10. 00 

matematyka 
Temat: Rozwiązywanie zadań 

tekstowych. 
Meet 9.00 

technika 
Temat: To umiem! 
Materiały Librus. 

! 

matematyka 
Temat:Rozwiązywanie zadań 

tekstowych. 
 

Meet 9.00 

matematyka 
Temat:Rozwiązywanie zadań 

tekstowych. 
 

Meet 9.00 

plastyka  
Temat:Dzieła sztuki pod lupą-Paul 

Gaugin la orana Maria. 
Materiały zostaną przekazane przez 

Librus -Zadania  

informatyka dz. 
Temat:Komputer źródłem rozrywki. 

Materiały Librus. 
 

biologia 
Temat: Podsumowanie pracy w 

klasie 6. 
classroom 

muzyka  
Temat: “Cztery pory roku” - Vivaldi. 

Materiał Librus. 

geografia 
Temat: 

Problemy współczesnej Ukrainy 
materiały classroom 

Meet 10. 45 

wych. fiz. dz./chł. 
Temat: Marszobieg w terenie.. 

Librus 
Temat:Ogólnorozwojowy obwód 

stacyjny 
Materiały przekazane przez gmail. 

język angielski 
Temat: Vocabulary Spot, Language 

Spot and Grammar Summary - 
ćwiczenia leksykalno- gramatyczne 

meet 11.15 

informatyka chł. 
Temat:Komputer źródłem rozrywki. 

Materiały Librus. 
 

religia   
Temat: Słowo Boże z mocą - liturgia 

słowa. 
Materiał przekazany przez gmail. 

język angielski 
Temat: The New Hot Spot - end of 

book quiz! 
classroom 

 
j. angielski 

Temat: Podsumowanie pracy w 
klasie 6. 

Meet 9.00 

     

PONIEDZIAŁEK 8.06.2020 i 15.06.2020 projekt Małopolskie Talenty - grupa matematyczna - Meet godz. 13.00 

Projekt Małopolskie Talenty grupa angielska 09.06. 2020 meet 13.00, 12.06 meet 12.30 

Projekt Małopolskie Talenty grupa angielska 17.06. 2020 meet 13.00, 19.06 meet 12.30 

 



Plan lekcji - 6b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 8 czerwca - 10 czerwca 2020 r. 15 czerwca i  19 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa poniedziałek piątek 

matematyka 
Temat: Wyrażenia algebraiczne i 
równania- sprawdzian wiadomości i 
umiejętności. 
Materiał przesłany przez mail  
godz. 9.00- 10.00 

historia 
Temat: “Po III rozbiorze Polski” 

Materiał zostanie przesłany na gmaila 

język polski 
Temat:Prezentacje projektu Głos 

Soplicowa”. 
 Meet 10.00 

matematyka 
Temat: Prostopadłościany i 

sześciany. 
Materiał przesłany przez mail. 

geografia 
Temat: 

Problemy współczesnej Ukrainy 
materiały classroom 

meet. 9.15 
 

j.angielski ch 
Temat: Present Perfect / Past 

Simple. 
Meet godz. 10.00 

 
j.angielski dz 

Temat: Vocabulary Spot, Language 
Spot and Grammar Summary - 

ćwiczenia leksykalno- gramatyczne 
Meet 10.30 

język polski 
Temat:Budowa zdania 

pojedynczego- powtórzenie. 
Materiały przekazane 

Gmail/Classroom. 

matematyka 
Temat: Figury przestrzenne. 

Rozpoznawanie figur 
przestrzennych. 

Materiał przekazany przez mail. 
 

j.angielski ch 
Temat: Amazing places - czytanie ze 

zrozumieniem. 
Meet godz. 10.00 

 
j. angielski dz 

Temat: The New Hot Spot end of 
book quiz! 
classroom 

j. angielski dz 
Temat: Podsumowanie pracy w 

klasie 6. 
Meet 10.00 

plastyka 
Temat:Dzieła sztuki pod lupą-Paul 

Gaugin la orana Maria. 
Materiały zostaną przekazane przez 

Librus -Zadania  

Technika 
Temat : To umiem! 

Materiały Librus. 
 

religia 
Temat: Słowo Boże z mocą-liturgia 

słowa. 
Materiał przekazany przez Gmail. 

biologia 
Temat: Podsumowanie pracy w 

klasie 6. 
Meet 9.00 

język polski 
Temat:Zawisza Czarny- 
niezapomniany rycerz. 

Materiały przekazane 
Gmail/Classroom. 

 informatyka 
Temat: Programowanie z StudioCode 
Programowanie, materiały Classroom 

muzyka  
Temat: “Cztery pory roku” - Vivaldi. 

Materiał Librus. 

lekcja wychowawcza 
Temat: Podsumowanie pracy w roku 

szkolnym 2019/20. 
librus 

 

  WF chł 
Temat: Marszobieg w terenie. 

Librus 
 

  

Projekt Małopolskie Talenty grupa angielska 10.06. 2020 meet 13.00, 12.06.2020 meet 12.30/ Projekt MT grupa angielska 17.06. 2020 meet 13.00, 19.06 meet 12.30 

Projekt Małopolskie Talenty grupa matematyczna 12.06.2020 oraz 19.06.2020 meet 13.00 



Plan lekcji - 6c 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 8 czerwca - 10 czerwca 2020 r. 15 czerwca i  19 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa poniedziałek piątek 

j. polski 
Temat: Bohaterstwo żołnierzy z 

Westerplatte w wierszu Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego.  

materiał w classroom 

j. polski 
Temat: Kto ratuje jedno życie, ratuje 

cały świat. 
materiał w classroom 

historia 
Temat: Księstwo Warszawskie. 

materiał w classroom, praca z 
wykorzystaniem e-podręczników 

matematyka 
Temat: Objętość graniastosłupa. 

Materiały Gmail 

geografia 
Temat: Problemy współczesnej 

Ukrainy 
materiały classroom 

meet.godz.9.15 

matematyka 
Temat: Graniastosłupy proste. 

Materiały Gmail 

biologia 
Temat: Podsumowanie pracy w 

klasie 6. 
classroom 

matematyka 
Temat: Graniastosłupy proste. 

Materiały Gmail 

j.angielski ch 
Temat: Amazing places - czytanie ze 

zrozumieniem 
Meet 10.30 

j. polski 
Temat: Nie bądź ludożercą! 

materiał w, classroom,  

j.angielski ch 
Temat: Present Perfect / Past Simple 

Meet 10.30 

informatyka dz/chł 
Temat: Programowanie z StudioCode 
Programowanie, materiały Classroom 

technika 
Temat: To umiem! 

Materiały Librus. 
 

j. angielski dz 
Temat: Amazing places. Czytanie 

tekstu ze zrozumieniem.  
Materiał zostanie przekazany  

przez Gmail 

plastyka 
Temat:Dzieła sztuki pod lupą-Paul 

Gaugin la orana Maria. 
Materiały zostaną przekazane przez 

Librus -Zadania  
 

j. angielski dz 
Temat: Opisywanie doświadczeń 

życiowych. Ćwiczenia. 
Meet godz. 10:00 

religia 
Temat: Słowo Boże z mocą-liturgia 

słowa. 
Materiał przekazany przez Gmail. 

wych. fiz dz/chł. 
:Temat:Ogólnorozwojowy obwód 

stacyjny 
Materiały przekazane przez gmail. 

  

  muzyka  
Temat: “Cztery pory roku” - Vivaldi. 

Materiał Librus. 

  

Projekt Małopolskie Talenty 
j.angielski 

Meet: godz. 14.00 

Projekt Małopolskie Talenty 
grupa matematyczna 

09.06 2020 oraz 16.06.2020 
Meet 13.00 

 Projekt Małopolskie Talenty 
j.angielski 

Meet 
15.06.2020 (poniedziałek) godz. 14.00 

18.06.2020 (czwartek) godz. 14.00 

 

 

 



Plan lekcji - 7a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 8 czerwca - 10 czerwca 2020 r. 15 czerwca i  19 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa poniedziałek piątek 

matematyka 
Temat: Przykłady graniastosłupów. 

Classroom 

Religia  
Temat: Boże Ciało  

Materiał zostanie przesłany przez gmaila  

matematyka 
Temat: Siatki graniastosłupów. Pole 

powierzchni. 
Classroom 

matematyka 
Temat: Objętość prostopadłościanu. 

Jednostki objętości. 
Classroom 

j.polski 
Temat: Ballada “Lilije” jako wyraz 

romantycznego zainteresowania grozą. 
materiały w classroom, e-podręczniki 

j.angielski 
Temat: Przedrostki negatywne 

Meet 9.00 

biologia 
Temat:Równowaga wewnętrzna 

organizmu.  
meet 9:00 

j.polski 
Temat: Tajemniczy świat ballady Adama 

Mickiewicza - “Świtezianka”. 
materiały w classroom, e-podręczniki 

Historia 
Temat: “Japońska ekspansja oraz 

Włochy i Hiszpania” 
Materiały zostaną przesłane na gmaila. 

 

informatyka ch / dz 
Temat:  Programowanie z Khan Academy - 

podsumowanie Classroom 
 

fizyka  
Temat: Ciepło właściwe. 

Materiał zostanie przekazany za pomocą 
Classroom.  
Meet 8.00.  

chemia 
Temat: Stężenie procentowe roztworu. 

classroom 

WF ch 
Temat: Marszobieg w terenie. 

Librus 

j.angielski 
Temat: British popular music - praca z 

tekstem. 
Materiały w classroom 

geografia 
 

Temat: Wpływ walorów przyrodniczych na 
rozwój turystyki 

materiały classroom 

j.polski 
Temat:Tajemniczy świat ballady Adama 

Mickiewicza - “Świtezianka” 
materiał w classroom,  e-podręczniki 

j.niemiecki 
Temat:Jak Ci się podoba..? Opis wyglądu 

zewnętrznego osób. 
Meet 8:00 

WF dz 
Temat: Animal Flow-pozycja krab. 

Trening ABS- ćwiczenia wzmacniające 
mięśnie brzucha. 
Materiały Gmail  

. 
 

plastyka 
Temat:Czym są Happening i performance. 

Materiały zostaną przekazane  przez 
Librus-Zadania 

 muzyka 
Temat: Na estradzie - pop. 

Materiał Librus. 

  
 

 

     

  Projekt Małopolskie Talenty 
j.angielski 

Meet godz. 14.00 

Projekt Małopolskie Talenty 
j.angielski 

Meet 
17.06.2020 (środa) godz. 14.00 

18.06. 2020 (czwartek) godz.16.15 

 

 

WTOREK 9.06.2020 - Projekt Małopolskie Talenty- grupa matematyczna - Meet godz. 14.00 

WTOREK 16.06.2020 - Projekt Małopolskie Talenty - grupa matematyczna   - Meet godz. 14.00 



Plan lekcji - 7b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 8 czerwca - 10 czerwca 2020 r. 15 czerwca i  19 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa poniedziałek piątek 

j. polski  
Temat; Ośmieszenie zachowania i postaw 

bohaterów w satyrze Ignacego 
Krasickiego “Żona modna”. 

Meet 10.00 

biologia 
Temat:Równowaga wewnętrzna 

organizmu.  
meet 9:45 

j. polski 
Temat: Funkcja eufemizmów 

 i prozaizmów.  
Materiały Gmail/ Classroom. 

lekcja wychowawcza 
Temat: “Podsumowujemy nasze 

osiągnięcia” 
 Meet godz. 9:15 

j. polski 
Temat: Rozmawiamy o stereotypach 

 w rodzinie. 
 Materiały Gmail/Classroom.  

matematyka 
Temat Objętość graniastosłupa 

Meet godz.8.00. 

chemia 
Temat: Stężenie procentowe roztworu. 

classroom 

matematyka 
Temat:Objętość graniastosłupa 

Meet godz. 8.00 

historia 
Temat: “Japońska ekspansja oraz 

Włochy i Hiszpania” 
Materiały zostaną przesłane na gmaila.. 

matematyka 
Temat Objętość graniastosłupa 

Meet godz.8.00 

j. angielski 
Temat: British popular music - praca z 

tekstem. 
Materiały w classroom 

fizyka 
 Temat: Ciepło właściwe. 

Materiał zostanie przekazany za pomocą 
Classroom.  
Meet 8.00.  

 j. niemiecki 
Temat:Jak Ci się podoba..? Opis wyglądu 

zewnętrznego osób. 
Meet 9:00 

j. angielski 
Temat: An email with an invitation. Email 

z zaproszeniem. 
Meet 9.00 

inf. dzw./chł 
Temat:  Programowanie z Khan Academy - 

podsumowanie Classroom 

  plastyka 
Temat:Czym są Happening i performance. 

Materiały zostaną przekazane  przez 
Librus-Zadania 

WF dz 
Temat: Animal Flow-pozycja krab. 

Trening ABS- ćwiczenia wzmacniające 
mięśnie brzucha. 
Materiały Gmail  

geografia 
Zanieczyszczenie środowiska 

przyrodniczego  polski oraz zmiany w 
krajobrazie naszego regionu pod wpływem 

działalności gospodarczej 
 

materiały classroom 
 

 WF chł 
Temat: Marszobieg w terenie. 

Librus 
 

muzyka  
Temat: Na estradzie - pop. 

Materiał Librus. 

 religia 
Temat: Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. 

Materiał przekazany przez Gmail. 

 Projekt Małopolskie Talenty 
j.angielski 

Meet godz. 14.00 

 Projekt Małopolskie Talenty 
j.angielski 

WTOREK, 16.06. 2020 
Meet godz. 14.00 

 

 

ŚRODA 10.06.2020 - Projekt Małopolskie Talenty -Grupa matematyczna - Meet godz.14.00 

ŚRODA 17.06.2020 - Projekt Małopolskie Talenty - Grupa matematyczna - Meet godz.14.00 



Plan lekcji - 8a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 8 czerwca - 10 czerwca 2020 r. 15 czerwca i  19 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa poniedziałek piątek 

matematyka 
Temat: Ile jest możliwości? 

Meet 8.00, Classroom 

matematyka 
Temat: Ile jest możliwości? 

Classroom 

język polski  
Temat:Powtórzenie przed egzaminem. 

Meet 9.00. 

matematyka 
Temat: Obliczanie prawdopodobieństw. 

Classroom. 

geografia 
Temat:Australia i Oceania 

Materiały Classroom. 

Język polski  
Temat:Powtórzenie przed egzaminem. 

Meet 9.00. 

język polski  
Temat:Powtórzenie przed egzaminem 

Meet 9.00. 
 

wychowanie fizyczne  chł 
Temat: Marszobieg w terenie. 

Librus 

Lekcja wychowawcza 
Temat:Tyle wiemy o sobie, ile nas 

sprawdzono... 
 Meet 9.00 

wiedza o społeczeństwie 
Temat:Problemy współczesnego świata. 

Materiały Classroom. 

fizyka  
Temat: Podsumowanie wiadomości z 

optyk cd. Wady wzroku.  
Materiał zostanie przekazany za pomocą 

Classroom. 

religia  
Temat: Boże Ciało. 

 Materiał zostanie przesłany przez Gmaila  

j.niemiecki 
Temat:Dlaczego masz katar?Wyjaśnianie 

przyczyn. 
Meet 10.30 

język angielski 
Temat: Powtórzenie wiadomości o 

czasach gramatycznych. 
Meet godz. 10:00 

wychowanie fizyczne  dz 
Temat: Animal Flow-pozycja krab. 

Trening ABS- ćwiczenia wzmacniające 
mięśnie brzucha. 
Materiały Gmail  

edukacja dla bezpieczeństwa  
Temat: Komunikacja interpersonalna w 
trosce o zdrowie - prezentacje uczniów. 

Materiał przekazany przez g-mail 

język angielski gr 1 
Temat: Zadania egzaminacyjne  

Meet 10.00 

j. angielski gr 1 
Temat: Zadania egzaminacyjne 

 classroom 

język angielski gr 1 
Temat: Zadania egzaminacyjne 

Meet 10.00 

. 

historia 
Temat: “Polska w NATO i Unii 

Europejskiej” 
Materiał zostanie przesłany Gmail. 

język angielski gr. 2 
Temat: Formy przekazu. Wprowadzenie 

słownictwa.  
Materiał zostanie przekazany 

 przez Gmail. 

chemia 
Temat: Podsumowanie pracy w klasie 8. 

classroom 

język angielski 
Temat: Powtórzenie wiadomości o 

czasach gramatycznych. 
Meet godz. 10:00 

 

  biologia 
Temat: Podsumowanie pracy w klasie 8. 

classroom 

  

 

PIĄTEK 12.06.2020 - Projekt Małopolskie Talenty - grupa język angielski - Meet - godz.15.00  

PIĄTEK 5.06.2020 -  Projekt Małopolskie Talenty -grupa  matematyczna - Meet - godz. 14.00 

PIĄTEK 12.06.2020 -  Projekt Małopolskie Talenty - grupa matematyczna - Meet - godz. 14.00 

 



Plan lekcji - 8b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 8 czerwca - 10 czerwca 2020 r. 15 czerwca i  19 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa poniedziałek piątek 

język polski  
Temat: Przed egzaminem... 

Meet 9.00 

matematyka 
Temat: Rozwiązywanie zadań 

egzaminacyjnych 
Meet 9.00 

język polski  
Temat: Utrwalenie wiadomości przed 

egzaminem. 
Meet 9.00 

j.angielski gr 2 
Temat: Zadania egzaminacyjne 

Meet 8.00 
 

j. angielski gr 1 
Temat: Zadania egzaminacyjne 

Meet 8.00 

j.niemiecki 
Temat: Dlaczego masz katar?Wyjaśnianie 

przyczyn. 
Meet 8:00 

edukacja dla bezpieczeństwa  
Temat: Komunikacja interpersonalna w 
trosce o zdrowie - prezentacje uczniów. 

Materiał przekazany przez g-mail 

fizyka  
Temat: Podsumowanie wiadomości z 

optyk cd. Wady wzroku.  
Materiał zostanie przekazany za pomocą 

Classroom. 

j.angielski gr 2 
Temat: Zadania egzaminacyjne 

Meet 8.00 
 

j. angielski gr 1  
Temat: Zadania egzaminacyjne 

Meet 9.00 

matematyka 
Temat: Rozwiązywanie zadań 

egzaminacyjnych 
Meet 10.00 

geografia 
Temat : 

Australia i Oceania 
materiały classroom: 

Matematyka 
Temat: Rozwiązywanie zadań 

egzaminacyjnych 
Meet 10.00 

język polski  
Temat: Tyle wiemy o sobie, ile nas 

sprawdzono... 
Meet 10.45 

biologia 
 

Temat: Podsumowanie pracy w klasie 8. 
classroom 

WF dz 
Temat: Animal Flow-pozycja krab. 

Trening ABS- ćwiczenia wzmacniające 
mięśnie brzucha. 
Materiały Gmail  

wos 
Temat: 

Problemy współczesnego świata 
materiały classroom 

historia 
Temat: “Polska w NATO i Unii 

Europejskiej” 
Materiał zostanie przesłany na gmaila. 

Religia  
Temat: Boże Ciało  

Materiał zostanie przesłany przez gmaila  

chemia 
Temat: Podsumowanie pracy w klasie 8. 

classroom 

wychowanie fizyczne chł. 
Temat: Marszobieg w terenie. 

Librus 

 

 lekcja wychowawcza 
Temat:  Egzamin 

ósmoklasisty-organizacja i przebieg.  
 

Meet 14:00 

 fizyka  
Temat: Zjawiska optyczne.  

Materiał zostanie przekazany za pomocą 
Classroom. 

 

Projekt Małopolskie Talenty 
grupa j. angielski 
Meet godz. 15.00 

j. angielski gr 1 
Temat: Zadania egzaminacyjne - arkusze 

próbne 
classroom 

   

SOBOTA 13.06.2020 i 20.06.2020 - Projekt Małopolskie Talenty - gr. matematyczna - Meet- godz.10.00 /// SOBOTA 13.06.2020 i 20.06.2020 - 
Projekt Małopolskie Talenty -grupa język angielski - Meet - godz.11.30 
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