
Plan zajęć - OP 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 22 - 23 czerwca 2020 r.  

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 

Religia: Dziękujemy za rok szkolny. 

Kończy się rok szkolny ,podczas którego zdobywaliśmy wiedzę i poznawaliśmy wiele nowych wiadomości o Panu 
Bogu.Wakacje to czas radosnych spotkań i wspólnej zabawy.Pan Jezus pragnie być razem z nami tam,gdzie 
będziemy wypoczywać. 

Zachęcam do oglądnięcia krótkich filmików podaję linki  

https://www.youtube.com/watch?v=h7YRzAIevf4 

 https://www.youtube.com/watch?v=w-1jdvddh-0 

Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom za współpracę i wyrozumiałość oraz ciężką pracę nauczając swoje 
dzieci.Życzę przede wszystkim zdrowych ,spokojnych i słonecznych wakacji. 

Z wyrazami szacunku 

Alicja Matusik 

 

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=h7YRzAIevf4
https://www.youtube.com/watch?v=w-1jdvddh-0


Plan zajęć - 1a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 22 czerwca i 23 czerwca 2020 r. 
 

Poniedziałek -22 czerwca 2020 

Temat: Wakacyjne porady. 

Rozmowa na temat ilustracji-Przyjście lata. Moje wakacyjne plany- swobodne wypowiedzi dzieci. Układanie 
zdań-rad i zapisywanie w zeszytach. Moje bezpieczne wakacje ( powtórzenie-nr alarmowe). Nauka na pamięć 
wiersza J. Brzechwy Przyjście lata. Układanie podpisów do ilustracji. Zadania związane z zakupami- dodawanie i 
odejmowanie w 20. Spotkanie on-line -10:00. Wakacyjne wyzwania. 

 

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

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. 
 

 

Język angielski 

Lesson 

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

Meet o 9:00. Materiały przesłane przez Librus. 

Religia: Dziękujemy za rok szkolny. 

Kończy się rok szkolny ,podczas którego zdobywaliśmy wiedzę i poznawaliśmy wiele nowych wiadomości o Panu 
Bogu.Wakacje to czas radosnych spotkań i wspólnej zabawy.Pan Jezus pragnie być razem z nami tam,gdzie 
będziemy wypoczywać. 

Zachęcam do oglądnięcia krótkich filmików podaję linki  

https://www.youtube.com/watch?v=h7YRzAIevf4 

 https://www.youtube.com/watch?v=w-1jdvddh-0 

Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom za współpracę i wyrozumiałość oraz ciężką pracę nauczając swoje 
dzieci.Życzę przede wszystkim zdrowych ,spokojnych i słonecznych wakacji. 

Z wyrazami szacunku 

Alicja Matusik 

 

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=h7YRzAIevf4
https://www.youtube.com/watch?v=w-1jdvddh-0


Plan zajęć - 1a 

 

Wtorek - 23 czerwca 2020 

Temat: Jedziemy na wakacje. 

Opowiadanie, jak dzieci spędzają wakacje na podstawie ilustracji. Ocenianie zachowania dzieci- zachowania 
właściwe i niewłaściwe. Utrwalenie rodzajów zdań- uzupełnianie tekstu z lukami. Adresujemy koperty- pisownia 
wielką literą imion, nazwisk, nazw geograficznych. Układanie podpisów do ilustracji. Zadania związane z 
powtórzeniem- dodawanie i odejmowanie w 20. Zadania rozmaite. 

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=gmaCqVtv7D4 

Bezpieczne wakacje. 

https://www.youtube.com/watch?v=es000BRePBs 

Włącz ostrożność - film edukacyjny. 

P: 62-65                  Ćwiczenia j. p. 58-61                 Ćwiczenia m:pozostałe zadania 

Materiały przesłane SMS, indywidualne rozmowy tel. 

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
https://www.youtube.com/watch?v=N4X0RhlMf7Y
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
https://www.youtube.com/watch?v=gmaCqVtv7D4
https://www.youtube.com/watch?v=es000BRePBs


Plan zajęć - 1b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 22 czerwca i 23 czerwca 2020 r. 
 

Poniedziałek - 22 czerwca 2020 r. 

Temat : To już umiemy ! 

Utrwalenie najważniejszych wiadomości w formie zagadek, rebusów, quizów - mini turniej wiedzy. Wykorzystanie 
umiejętności stosowania prezentacji multimedialnej przez chętnych uczniów. Zabawa matematyczna  “ Ja mam, 
kto ma..?” Wspólne śpiewanie ulubionych piosenek. Ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe. 

Materiały zostaną przekazane drogą mailową oraz podczas meet godzina 9.00 

Język angielski 

Lesson 

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

Meet o 9:45. Materiały przesłane przez Librus. 

Religia: Dziękujemy za rok szkolny. 

Kończy się rok szkolny ,podczas którego zdobywaliśmy wiedzę i poznawaliśmy wiele nowych wiadomości o Panu 
Bogu.Wakacje to czas radosnych spotkań i wspólnej zabawy.Pan Jezus pragnie być razem z nami tam,gdzie 
będziemy wypoczywać. 

Zachęcam do oglądnięcia krótkich filmików podaję linki  

https://www.youtube.com/watch?v=h7YRzAIevf4 

 https://www.youtube.com/watch?v=w-1jdvddh-0 

Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom za współpracę i wyrozumiałość oraz ciężką pracę nauczając swoje 
dzieci.Życzę przede wszystkim zdrowych ,spokojnych i słonecznych wakacji. 

Z wyrazami szacunku 

Alicja Matusik 
 

Wtorek - 23 czerwca 2020 r. 

Temat: Bezpieczne wakacje. 

Rozmowa o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku nad wodą, w górach, podczas 
wędrówek. Ochrona oczu i skóry przed nadmiernym słońcem. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania 
się podczas spotkania ze zwierzętami. Prezentacja różnych regionów Polski wartych odwiedzenia podczas 
wakacyjnych wyjazdów. Projekty strojów na wakacje - rysunek kredkami.  Zapoznanie z piosenką 
“Wakacje”.Gimnastyka na letnie dni. 

Materiały zostaną przekazane drogą mailową oraz podczas meet godzina 9.00 

https://www.youtube.com/watch?v=h7YRzAIevf4
https://www.youtube.com/watch?v=w-1jdvddh-0


Plan zajęć - 1c 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 22 czerwca i 23 czerwca 2020 r. 
 
Temat dnia: Jedziemy na wakacje 
 
 Poznanie sylwetki Krzysztofa Kolumba. Ocena planów wakacyjnych dzieci na podstawie ilustracji i 
przeczytanego tekstu. Układanie wyrazów z sylab i zapisywanie ich. Wykonanie wakacyjnego obrazka techniką 
kolażu. 
 
Podr. s.62., 63., karty ćw. s.58.,59.,70. 
Zasoby internetowe. 
 
Materiały zostaną przekazane mailem. 

Język angielski 

Lesson 

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

Meet o 11:15. Materiały przesłane przez Librus. 
 

Poniedziałek - 22 czerwca 2020 r. 

Religia: Dziękujemy za rok szkolny. 

Kończy się rok szkolny ,podczas którego zdobywaliśmy wiedzę i poznawaliśmy wiele nowych wiadomości o Panu 
Bogu.Wakacje to czas radosnych spotkań i wspólnej zabawy.Pan Jezus pragnie być razem z nami tam,gdzie 
będziemy wypoczywać. 

Zachęcam do oglądnięcia krótkich filmików podaję linki  

https://www.youtube.com/watch?v=h7YRzAIevf4 

 https://www.youtube.com/watch?v=w-1jdvddh-0 

Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom za współpracę i wyrozumiałość oraz ciężką pracę nauczając swoje 
dzieci.Życzę przede wszystkim zdrowych ,spokojnych i słonecznych wakacji. 

Z wyrazami szacunku 

Alicja Matusik 
 

Wtorek - 23 czerwca 2020 r. 

Temat dnia: Jedziemy na wakacje 

Wysłuchanie czytanego przez nauczyciela opowiadania “Wakacje” z cyklu “Listy od Hani i Henia”. Rozmowa na 
temat wysłuchanego tekstu. Adresowanie koperty. Rodzaje zdań. Ustalenie wakacyjnego kodeksu. Omówienie 
zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji.  

Podr. s.64., 65., karty ćw. s.60., 61. 

Materiały zostaną przekazane mailem. Lekcja online o godz. 10.00 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h7YRzAIevf4
https://www.youtube.com/watch?v=w-1jdvddh-0


Plan zajęć - 2a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 22 czerwca i 23 czerwca 2020 r. 
 
 
 

Poniedziałek - 22 czerwca 2020 r. 

9:30   Ostatnie spotkanie  na meet z uczniami.Pogadanka na temat bezpiecznych wakacji. 

https://www.youtube.com/watch?v=6RDAnKS85MY 

Temat dnia Wakacje z dinozaurami. 

Czytanie tekstu ze zrozumieniem - Wakacje z dinozaurami .P str 86-87 Odpowiedzi pisemne na pytania. P.                
str.-87 zad 1 i 3 

Zachęcam do obejrzenia filmów 

 Największe dinozaury- https://www.youtube.com/watch?v=c6Ea88BSpr0 

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

 Film „Przygoda z dinozaurami”  https://www.youtube.com/watch?v=yE-BgEiUBwY 

 Piosenka o dinozaurach- https://www.youtube.com/watch?v=wfJJtouF8_M 

Czytanie tekstu „Wakacje tuż - tuż!”. P. str. 65. 

 Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z matematyki 

https://www.youtube.com/watch?v=2rkZnl0XGyQ 

https://www.youtube.com/watch?v=uniSAPT7Vdo 

https://www.youtube.com/watch?v=M6S_3PprrRo 

Język angielski 

Lesson 

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

Meet o 10:30. Materiały przesłane przez Librus. 
 

Religia: Dziękujemy za rok szkolny. 

Kończy się rok szkolny ,podczas którego zdobywaliśmy wiedzę i poznawaliśmy wiele nowych wiadomości o Panu 
Bogu.Wakacje to czas radosnych spotkań i wspólnej zabawy.Pan Jezus pragnie być razem z nami tam,gdzie 
będziemy wypoczywać. 

Zachęcam do oglądnięcia krótkich filmików podaję linki  

https://www.youtube.com/watch?v=h7YRzAIevf4 

 https://www.youtube.com/watch?v=w-1jdvddh-0 

https://www.youtube.com/watch?v=6RDAnKS85MY
https://www.youtube.com/watch?v=c6Ea88BSpr0
https://www.youtube.com/watch?v=DjlgsmfwaJs
https://www.youtube.com/watch?v=yE-BgEiUBwY
https://www.youtube.com/watch?v=yE-BgEiUBwY
https://www.youtube.com/watch?v=wfJJtouF8_M
https://www.youtube.com/watch?v=2rkZnl0XGyQ
https://www.youtube.com/watch?v=uniSAPT7Vdo
https://www.youtube.com/watch?v=M6S_3PprrRo
https://www.youtube.com/watch?v=h7YRzAIevf4
https://www.youtube.com/watch?v=w-1jdvddh-0


Plan zajęć - 2a 

Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom za współpracę i wyrozumiałość oraz ciężką pracę nauczając swoje 
dzieci.Życzę przede wszystkim zdrowych ,spokojnych i słonecznych wakacji. 

Z wyrazami szacunku 

Alicja Matusik 
 

Wtorek - 23 czerwca 2020 r. 

  

Temat dnia:  Bezpieczne wakacje 

Przypomnienie zasad bezpiecznego spędzania wakacji w górach, nad wodą, nad morzem ,na wsi i w                
mieście 

Obejrzyj koniecznie 

 https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

  https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=0iidgRGFl60 

 https://www.youtube.com/watch?v=oOq47PKOkA4 

 https://www.youtube.com/watch?v=N4X0RhlMf7Y 

 https://www.youtube.com/watch?v=68IlX7zuzpg 

 Przywitaj lato piosenka o Bezpiecznych wakacjach 

 https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 

 

 Przypomnienie ważnych numerów alarmowych 

https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk 

https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw 

  

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=0iidgRGFl60
https://www.youtube.com/watch?v=oOq47PKOkA4
https://www.youtube.com/watch?v=N4X0RhlMf7Y
https://www.youtube.com/watch?v=68IlX7zuzpg
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM
https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk
https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw


Plan zajęć - 2b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 22 czerwca i 23 czerwca 2020 r. 
 

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=iauNOumSIvo 
Film - Największe drapieżne gady wszechczasów. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=c6Ea88BSpr0 
Film - 10 największych prehistorycznych zwierząt.  
Meet - godz. 10.00 
 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WAKACJI  ZOSTAŁY OMÓWIONE W ZESZŁYM TYGODNIU - wraz 
z przesłanymi uczniom filmami. 
 
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=yE-BgEiUBwY
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


Plan zajęć - 3a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 22 czerwca i 23 czerwca 2020 r. 
 

Poniedziałek - 22 czerwca 2020 r. 

Temat: Zabawy z tatą. 

Lekcja online - https://www.youtube.com/watch?v=G17ME7O_MKA 

Czytanie ze zrozumieniem inscenizacji Doroty Gellner ,,Tatusiowie”. Wyszukiwanie w tekście inscenizacji 
fragmentów mówiących o obowiązkach tatusiów. Pisanie wyrazów z ż i rz. Uzupełnianie tabeli właściwymi 
formami rzeczowników w l.poj. i mn. Opisywanie ilustracji za pomocą rzeczowników, czasowników, 
przymiotników, przysłówków i liczebników. P 72-73 KP54/1,2,3,4 KP55/5 KP56-57 - Ćwiczymy z Noni. Pięknie 
czytam P108 KP84/26 KP85/28, 29 

Lekcja online matematyka - https://www.youtube.com/watch?v=xU9wG1f6jYg KM52, 53,54 

Powtórzenie dodawanie, odejmowanie - https://www.youtube.com/watch?v=AIvhXLKQPPI&t=125s 

Powtórzenie mnożenie, dzielenie - https://www.youtube.com/watch?v=CzZecpf8Bqw 

w.f. - ćwiczenia z tatą - https://www.youtube.com/watch?v=1JE_-hP1omo 

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4 

Materiały przekazane rodzicom przez dziennik Librus i WhatsApp. 

Wtorek - 23 czerwca 2020 r. 

Temat: Wkrótce w klasie czwartej. 

Lekcja online - https://www.youtube.com/watch?v=qjgPA2_fLLQ 

Powtórka - głoska, litera - https://www.youtube.com/watch?v=HI2ogWX7tZQ 

QUIZ - https://www.quizme.pl/q/wytlumaczycci/sprawdz-swoja-wiedze-o-gloskach-i-literach- 

Wysłuchanie opowiadania Koniec i początek z cyklu Listy od Hani i Henia. Leksykon - wyjaśnienie znaczenia 
wyrazu pupilek. Układanie i zapisywanie zdań na temat, co można zrobić z Noni po zakończeniu trzeciej klasy. 
Czytanie ze zrozumieniem tekstu W czwartej klasie. Czytanie ze zrozumieniem tekstu Wycieczka do Kotliny 
Kłodzkiej - wykonywanie poleceń do tekstu. Sprawdź się! Rozwiązywanie testu jednokrotnego wyboru, 
sprawdzenie przez U. stopnia opanowania wiadomości na temat zagadnień gramatycznych i form wypowiedzi. 
Pisanie odpowiedzi na pytanie: "Czego będzie ci brakować po zakończeniu trzeciej klasy?".Zapisywanie rad dla 
uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w szkole. 

 P88-89 P90-91 KP70/1,2,3 KP71/5,6,7  KP/90-91 
 KP88-89 - czytam i interpretuję - dla chętnych. 
 Bezpieczeństwo w czasie wakacji - filmik - https://www.youtube.com/watch?v=bTL4vNkBqvk 
https://www.youtube.com/watch?v=sX5qMARHYBk  
Tematyka - Bezpieczeństwa podczas wakacji omówiona została również w zeszłym tygodniu. 
 
Lekcja online matematyka - https://www.youtube.com/watch?v=R4d8I7s0D7M KM55,56,57 

Powtórzenie porównywanie różnicowe, ilorazowe - https://www.youtube.com/watch?v=HSsbYEk0G00 

Meet - godz. 13:00 

Materiały przekazane rodzicom przez dziennik Librus i WhatsApp. 

https://www.youtube.com/watch?v=G17ME7O_MKA
https://www.youtube.com/watch?v=xU9wG1f6jYg
https://www.youtube.com/watch?v=AIvhXLKQPPI&t=125s
https://www.youtube.com/watch?v=CzZecpf8Bqw
https://www.youtube.com/watch?v=1JE_-hP1omo
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4
https://www.youtube.com/watch?v=qjgPA2_fLLQ
https://www.youtube.com/watch?v=HI2ogWX7tZQ
https://www.quizme.pl/q/wytlumaczycci/sprawdz-swoja-wiedze-o-gloskach-i-literach-
https://www.youtube.com/watch?v=bTL4vNkBqvk
https://www.youtube.com/watch?v=sX5qMARHYBk
https://www.youtube.com/watch?v=R4d8I7s0D7M
https://www.youtube.com/watch?v=HSsbYEk0G00


Plan zajęć - 3b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 22 czerwca i 23 czerwca 2020 r. 
 

Poniedziałek - 22 czerwca 2020 r.  

Temat dnia: Na Kaszubach 

Czytanie ze zrozumieniem tekstu ,,Kaszuby”. Wskazywanie na mapie Polski Kaszub. Wysłuchanie nagrania 
kaszubskiego abecadła. Wpisywanie nazw poszczególnych elementów stroju kaszubskiego. P s. 86 - 87. K ćw. 
s. 68, ćw.1, s. 69, ćw. 3 i 4. 

Matematyka: Porównywanie liczb w zakresie 1000. Powtórzenie - obliczenia wagowe. K mat s. 50, ćw. 1 - 4. 

Plastyka: Kolorowanie tradycyjnego haftu kaszubskiego. K ćw. s. 68, ćw. 2 

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

Materiały przekazane rodzicom przez Librus, maile i SMS - y. 

https://www.youtube.com/watch?v=4CVNx_9IRZ4 

Wtorek - 23 czerwca 2020 r. 

Temat dnia: Wkrótce w czwartej klasie 

Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu z cyklu ,,Listy od Hani i Henia”. Pisanie odpowiedzi na postawione 
pytanie. Czytanie tekstu ,,W czwartej klasie”. Układanie zdań na temat tego , co można zrobić z Noni po 
zakończeniu trzeciej klasy. Omówienie mapy myśli. P s. 88 - 91. K ćw. s. 70 - 71. (link do dzisiejszego tematu 
online) 

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji ( temat szczegółowo omówiony w poprzednim tygodniu)  

 Matematyka: Obliczenia wagowe - powtórzenie. K mat. s. 51, ćw. 5 - 6.( ćw. 7 i 8 dla chętnych). Dla chętnych 
linki do lekcji online powtórzenie wiadomości.  

 Materiały przekazane rodzicom przez Librus, maile i SMS - y. 

https://www.youtube.com/watch?v=qjgPA2_fLLQ 

https://www.youtube.com/watch?v=AIvhXLKQPPI&t=125s 

https://www.youtube.com/watch?v=CzZecpf8Bqw 

https://www.youtube.com/watch?v=HSsbYEk0G00 

Spotkanie online z uczniami - godz. 17.00 

j.angielski 

Temat: Podsumowanie wiadomości z klasy trzeciej.  

Materiały przekazane przez Librus 

Religia: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4CVNx_9IRZ4
https://www.youtube.com/watch?v=qjgPA2_fLLQ
https://www.youtube.com/watch?v=AIvhXLKQPPI&t=125s
https://www.youtube.com/watch?v=CzZecpf8Bqw
https://www.youtube.com/watch?v=HSsbYEk0G00


Plan zajęć - 3c 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 22 czerwca i 23 czerwca 2020 r. 
Poniedziałek - 22 czerwca 2020 r. 

 

Temat: Na Kaszubach. 

Kultura kaszubska na podstawie tekstu Kaszuby i  ilustracji. Słowniczek - poszerzanie zakresu słownictwa i 
struktur składniowych zwrotami i wyrazami w języku kaszubskim. Wysłuchanie nagrania kaszubskiego abecadła - 
piosenki Kaszubskie nuty. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia wagowe. Porównywanie liczb. Rozwiązywanie zadania 
tekstowego na porównywanie różnicowe i ilorazowe. Rozwiązywanie zadań tekstowych o podwyższonym stopniu 
trudności. Zadania dodatkowe. 
 Powtórzenie wiadomości z zakresu edukacji muzycznej. 
https://www.youtube.com/watch?v=4CVNx_9IRZ4 
https://www.youtube.com/watch?v=XvG1nHi9EN4 
P/86-87/1-3(ustnie),4(w zeszycie);KP/68-69/1-4;KM/50-51/1-6,(7-8 dla chętnych);KP/75/10,11 
Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y.  
 

Język angielski 

Lesson 

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

Meet o 11:30. Materiały przesłane przez Librus. 
 

Wtorek - 23 czerwca 2020 r. 

Temat: Wkrótce w czwartej klasie. 

Wysłuchanie opowiadania Koniec i początek z cyklu "Listy od Hani i Henia". Leksykon - wyjaśnienie znaczenia 
wyrazu pupilek. Układanie i zapisywanie zdań na temat, co można zrobić z Noni po zakończeniu trzeciej klasy. 
Czytanie ze zrozumieniem tekstu W czwartej klasie. Czytam i interpretuję. Czytanie ze zrozumieniem tekstu 
Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej - wykonywanie poleceń do tekstu. Sprawdź się! Rozwiązywanie testu 
jednokrotnego wyboru, sprawdzenie przez U. stopnia opanowania wiadomości na temat zagadnień 
gramatycznych i form wypowiedzi. 
Pisanie odpowiedzi na pytanie: "Czego będzie ci brakować po zakończeniu trzeciej klasy?".Zapisywanie rad dla 
uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w szkole. Podawanie przykładu sytuacji podobnej do opisanej 
w liście od Henia, w której prawdziwe jest stwierdzenie: "Bo zawsze, żeby mogło się zacząć coś nowego, coś 
starego musi się skończyć". 
P/88-89;P/90-91;KP/70-71/1-7,(8 dla chętnych);KP/88-89/1-3;KP/90-91 
https://www.youtube.com/watch?v=bTL4vNkBqvk    Bezpieczeństwo w czasie wakacji 
https://www.wsip.pl/upload/2020/04/Listy-od-Hani-i-Henia_11_Koniec-i-poczatek.mp3 
Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y, Meet godzina 12.00. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4CVNx_9IRZ4
https://www.youtube.com/watch?v=XvG1nHi9EN4
https://www.youtube.com/watch?v=bTL4vNkBqvk
https://www.wsip.pl/upload/2020/04/Listy-od-Hani-i-Henia_11_Koniec-i-poczatek.mp3


Plan lekcji - 4a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 22 czerwca - 23 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka  
Temat: Siatki prostopadłościanów. 

Materiał zostanie przekazany za 
pomocą Classroom.  

Meet 9.00.  

historia  
Temat: Pokojowa rewolucja 

“Solidarności”. 
Meet 10:00. 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

Zakończenie roku szkolnego. 

l.wychowawcza  
Temat: Bezpieczne wakacje. BHP w 

czasie wakacji. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom. 

j.angielski  
Temat: Podsumowanie wiadomości  

z całego roku.  
Materiał zostanie przekazany  

przez Gmail. 

 

j.polski 
Temat: Podsumowanie wiadomości. 

Materiały przesłane Gmail.  

przyroda  
Temat: Z biegiem rzeki. 

Materiały zostaną przekazane przez 
Gmail. 

 

                      wf 
 Temat:Bezpieczne wakacje 
                  Librus 

religia 
Temat: Z wiarą na wakacjach. 

Materiał przekazany przez Gmail. 

 

   

     

  

 



Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 22 czerwca - 23 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat:UŁAMKI DZIESIĘTNE - 

podsumowanie. 
Materiał Gmail, Librus 

język angielski 
Temat: Powtórzenie i utrwalenie 

wiadomości. 
meet 9:00 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

Zakończenie roku szkolnego. 

technika 
Temat: Bezpieczne wakacje. 

Materiały Librus 

godzina wychowawcza 
Temat: Podsumowanie 

niezapomnianego roku szkolnego 
2019/2020 
meet 9:30 

informatyka 
Temat:Bezpieczeństwo rowerzysty 

Materiał - Librus 

język polski 
Temat: Legenda o panu 

Twardowskim. 
meet 10:00 

religia 
Temat:Dziękujemy za rok szkolny. 

Materiał -Librus zadania 

historia 
Temat: Pokojowa rewolucja 

“Solidarności” 
Meet 11:00 

w-f
  Temat: Bezpieczne wakacje. 
            Librus 

przyroda 
Temat : Z biegiem rzeki. 

Materiały Librus 

Plan lekcji - 4b



Plan lekcji - 5a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 22 czerwca - 23 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

biologia 
Temat:Podsumowanie pracy w ciągu 

roku szkolnego. BHP w czasie 
wakacji. 

Informacje za pośrednictwem gmail 
 

język polski 
Temat: O Dedalu. Sprawdzę się. 

Materiał - Librus 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

Zakończenie roku szkolnego. 

matematyka 
Temat: Pole trójkąta. 

Materiał przesłany przez librus. 

informatyka  
Temat: Wstawiamy obrazy do tekstu 

Meet godz. 9:00 

 

technika 
Temat: Bezpieczne wakacje 

Materiał - Librus 

wychowanie fizyczne 
 

Temat: BHP w czasie wakacji. 
Informacje za pośrednictwem gmail. 

 

 zajęcia z wychowawcą 
Temat: Witajcie wakacje! Bezpieczny 

odpoczynek. 
Meet godz.10.00 

 

   

     

 

 

 



Plan lekcji - 5b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 22 czerwca - 23 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Pole trójkąta. 

Materiał przesłany przez librus. 

geografia 
Temat: Podsumowanie wiadomości  

krajobrazy świata 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

Zakończenie roku szkolnego. 

biologia 
Temat:Podsumowanie pracy w ciągu 

roku szkolnego. BHP w czasie 
wakacji. 

Informacje za pośrednictwem gmail 
 

język polski 
Temat: O Dedalu. Sprawdzę się. 

Materiały zostaną przekazane przez 
dziennik Librus. 

 

język polski 
Temat: O Dedalu. Sprawdzę się. 

Materiały zostaną przekazane przez 
dziennik Librus. 

Lekcja online o godz. 9.00 
 

język angielski 
Temat: Podsumowanie wiadomości  

z całego roku.  
Materiał zostanie przekazany 

 przez Gmail.  

 

religia 
Temat: Dekalog - Prawo miłości 

bliźniego. 
Materiał przekazany przez Gmail.  

plastyka 
Temat: Kompozycja Centralna. 

Materiał librus- Zadania 
 

 

 lekcja wychowawcza 
Temat: Witajcie wakacje! Bezpieczny 

odpoczynek. 
Meet godz. 09:00 

 

     

 



Plan lekcji - 5c 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 22 czerwca - 23 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

biologia 
Temat:Podsumowanie pracy w ciągu 

roku szkolnego. BHP w czasie 
wakacji. 

Informacje za pośrednictwem gmail 
 

j.polski 
Temat: Co należy umieścić w 

ogłoszeniu? Neologizmy. 
materiały w classroom, praca z 

wykorzystaniem e-podręczników 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

l. wychowawcza 
Temat: Zakończenie roku szkolnego. 

Bezpieczny wypoczynek - BHP 
podczas wakacji. 

meet 11.00 

matematyka 
Temat : Pole powierzchni 

graniastosłupa. 
Materiały Gmail 

wych. fiz. dz/ chł 
Temat:Bezpieczne wakacje. 

Librus 

 

j. angielski 
Temat: Test diagnozujący na koniec 

klasy 5. 
materiały w classroomie 

religia 
Temat: Dekalog-Prawo miłości 

bliźniego. 
Materiał przekazany przez Gmail. 

 

 matematyka 
Temat : Objętość prostopadłościanu. 

Materiały Gmail 

 

j. polski 
Temat: Kiedy spotkam 

poszkodowanego … Rozmawiamy 
na temat sensu “Przypowieści o 

miłosiernym Samarytaninie”.  
meet godz. 9.00, materiał w classroom 

 

  

Małopolskie Talenty 
grupa angielska 

13.00 - 15.15 

    

 

 



Plan lekcji - 6a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 22 czerwca - 23 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka  
Temat: Prostopadłościan i sześcian.. 

Meet godz. 9.00 

j. angielski 
Temat: Podsumowanie pracy w 

klasie szóstej - omówienie diagnozy. 
meet 11.00 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

lekcja wychowawcza 
Temat: Witajcie wakacje! Bezpieczny 

odpoczynek. Bezpieczeństwo 
podczas wakacji. 

 

język polski  
Temat: “Wpadki na scenie” - budowa 

zdania pojedynczego. 
Meet 10.00 

historia 
Temat: Polska po III rozbiorze Polski. 

materiał w classroom, praca  z 
wykorzystaniem e-podręczników 

 

biologia 
Temat:Podsumowanie pracy w ciągu 

roku szkolnego. BHP w czasie 
wakacji. 

Informacje za pośrednictwem gmail 
 

religia 
Temat: Wspólna modlitwa. 

Materiał przekazany przez Gmail. 

 

wf 
Temat: Bezpieczne wakacje. 

Librus 

  

   

Małopolskie Talenty 
grupa matematyczna 

Meet godz. 13.00 
 
 

Małopolskie Talenty 
grupa angielska 

13.00 - 15.15 

   

 

 



Plan lekcji - 6b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 22 czerwca - 23 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Graniastosłupy proste. 

Pole powierzchni i objętość 
graniastosłupów. 

Materiał przesłany przez mail/ librus. 
 

biologia 
Temat:Podsumowanie pracy w ciągu 

roku szkolnego. BHP w czasie 
wakacji. 

meet 9:00 
 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

lekcja wychowawcza 
Temat: Witajcie wakacje! Bezpieczny 

odpoczynek. Bezpieczeństwo 
podczas wakacji. 

gmail 

j.angielski dz. 
Temat: Podsumowanie pracy w 

klasie szóstej - omówienie diagnozy. 
Meet 10.00 

 
j.angielski ch 

Temat: Powtórzenie materiału z 
klasy 6. 

Materiały w Classroom. 

historia  
Temat: “Księstwo Warszawskie” 

Meet 9:00 

 

geografia 
Podsumowanie wiadomości  o krajach 

Europy 

j.polski 
Temat: Podsumowanie wiadomości. 

Materiały przesłane Gmail.  

 

wf 
Temat: Bezpieczne wakacje. 

Librus 

informatyka 
Temat: Wstawiamy obrazy do tekstu 

Meet godz. 10:00 

 

   

  Małopolskie Talenty 
grupa angielska 

13.00 

  

 



Plan lekcji - 6c 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 22 czerwca - 23 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

j. polski 
Temat: O tym, jak w “Bajkach 

robotów” maszyna cyfrowa walczyła 
ze smokiem. 

materiał w classroom 

j. polski 
Temat: Piszemy dedykacje i 

podziękowania. 
meet godz. 8.00, materiał w classroom 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

l. wychowawcza 
Temat: Klasa VI za nami - czas 

bezpiecznie rozpocząć wakacje. 
materiał w classroom 

 

j.angielski chł. 
Temat: Powtórzenie materiału z 

klasy 6. 
Materiał w classroom. 

matematyka 
Temat: Ostrosłupy. 

Materiały Gmail 

 

j. angielski dz. 
Temat: Powtórzenie wiadomości  

z rozdziału 7.  
Materiał zostanie przekazany 

przez Gmail 

historia 
Temat: Polska po III rozbiorze Polski. 

materiał w classroom, praca z 
wykorzystaniem e-podręczników 

 

biologia 
Temat:Podsumowanie pracy w ciągu 

roku szkolnego. BHP w czasie 
wakacji. 

Informacje za pośrednictwem gmail 

geografia  
Temat: Podsumowanie wiadomości o 

krajach Europy 

 

informatyka  
Temat: Wstawiamy obrazy do tekstu 

Meet godz. 10:00 

wych. fiz  
 
Temat: BHP w czasie wakacji. 
Informacje za pośrednictwem gmail. 
 

 

Małopolskie Talenty 
j.angielski 

godz. 14.00 

    

 

 



Plan lekcji - 7a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 22 czerwca - 23 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat:Objętość graniastosłupa. 

Materiał Gmail, Librus 

j.niemiecki 
Temat:Czy podążasz za modą? 

Podsumowanie rozdziału. 
Materiały zostaną przekazane drogą 

mailową. 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

Zakończenie roku szkolnego. 

j.angielski 
Temat: Powtórzenie wiadomości z 

działu 9. BHP na wakacjach. 
Meet 9.00 

chemia 
Temat:Podsumowanie pracy w ciągu 

roku szkolnego. BHP w czasie 
wakacji. 

Informacje za pośrednictwem gmail 

 

fizyka  
Temat: Zmiany stanów skupienia 

ciał. Topnienie, krzepnięcie, 
parowanie i skraplanie.  

 Materiał zostanie przekazany za 
pomocą Classroom. 

 Meet 8.00. 

biologia 
Temat:Podsumowanie pracy w ciągu 

roku szkolnego. BHP w czasie 
wakacji. 

Informacje za pośrednictwem gmail 

 

historia 
Temat: “Marsz ku wojnie” 

Meet 10:00 

j.polski 
Temat: Wszystko co musisz 

wiedzieć o imiesłowach. 
meet godz. 9.00, materiał w classroom 

 

j. polski 
Temat: Redagowanie opowiadania 

na podstawie ballady Adama 
Mickiewicza.  

materiał w classroom, praca  z 
wykorzystaniem e-podręczników 

wf 
Temat: Bezpieczne wakacje. 

Librus 

 

wf dz 
Temat:Jak nie nudzić się 

i bezpiecznie spędzić 
wakacje-porady. 

 Materiał zostanie przekazany za 
pomocą Gmail. 

Małopolskie Talenty 
grupa matematyczna 

                    godz. 14.00 
 

Małopolskie Talenty 
j.angielski 

godz.14.00 

  



Plan lekcji - 7b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 22 czerwca - 23 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

chemia 
Temat:Podsumowanie pracy w ciągu 

roku szkolnego. BHP w czasie 
wakacji. 

Informacje za pośrednictwem gmail 

biologia 
Temat:Podsumowanie pracy w ciągu 

roku szkolnego. BHP w czasie 
wakacji. 

Informacje za pośrednictwem gmail 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

Zakończenie roku szkolnego. 

j.angielski 
Temat:Powtórzenie materiału z klasy 

7 
Materiały w classroom 

j.niemiecki 
Temat:Czy podążasz za modą? 

Podsumowanie rozdziału. 
Materiały zostaną przekazane drogą 

mailową. 

 

historia 
Temat: “Marsz ku wojnie” 

Lekcja wychowawcza 
Temat: “Bezpieczne wakacje” 

Meet 11:00 

fizyka  
Temat: Zmiany stanów skupienia 

ciał. Topnienie, krzepnięcie, 
parowanie i skraplanie.  

 Materiał zostanie przekazany za 
pomocą Classroom. 

 Meet 8.00. 

 

j.polski 
Temat: Podsumowanie wiadomości. 

Materiały przesłane Gmail. 

matematyka  
Temat: Objętość graniastosłupów. 

Meet godz. 9.00 

 

wf dz 
Temat:Jak nie nudzić się 

i bezpiecznie spędzić 
wakacje-porady. 

 Materiał zostanie przekazany za 
pomocą Gmail. 

 

wf 
Temat: Bezpieczne wakacje. 

Librus 

 

 Małopolskie Talenty 
j.angielski 

godz. 14.00 

Małopolskie Talenty 
grupa matematyczna 

                    godz. 14.00 
 

  



Plan lekcji - 8a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 22 czerwca - 23 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat:Obliczanie 

prawdopodobieństw (cd.). 
Classroom 

język  angielski gr 1 
Temat: Podsumowanie pracy w 

klasie ósmej. 
Meet 10.00 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

Zakończenie roku szkolnego. 

edukacja dla bezpieczeństwa 
Temat: Profilaktyka zdrowotna - 

prezentacje uczniów. 
Materiał przekazany przez Gmail. 

język niemiecki 
Temat:Język niemiecki w praktyce. 

Podsumowanie rozdziału. 
Materiały zostaną przekazane drogą 

mailową. 

 

język polski 
Temat: Podsumowanie wiadomości. 

Materiały przesłane Gmail.  

lekcja wychowawcza 
Temat: Podsumowujemy nasze 

osiągnięcia. Bezpieczne 
wakacje.Meet 9.00. 

 

biologia 
Temat:Podsumowanie pracy w ciągu 

roku szkolnego. BHP w czasie 
wakacji. 

Informacje za pośrednictwem gmail 

wychowanie fizyczne chł 
Temat:Bezpieczne wakacje. 

Librus 

 

 wf dz 
Temat:Jak nie nudzić się 

i bezpiecznie spędzić 
wakacje-porady. 

 Materiał zostanie przekazany za 
pomocą Gmail. 

 

 

    Małopolskie Talenty 
grupa matematyczna 

                    godz. 14.00 
 

 



Plan lekcji - 8b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: 

od 22 czerwca - 23 czerwca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

edukacja dla bezpieczeństwa 
Temat: Profilaktyka zdrowotna - 

prezentacje uczniów. 
Materiał przekazany przez g-mail. 

j. angielski gr 1 
Temat: Podsumowanie pracy w klasie 

ósmej. 
Meet 9.00 

 
j.angielski gr.2 

Temat: Powtórzenie wiadomości. 
Materiały w Classroom. 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

Zakończenie roku szkolnego. 

język polski  
Temat: Omówienie egzaminu 

ósmoklasisty.  
Meet 11.00 

matematyka  
Temat: Omówienie egzaminu 

ósmoklasisty. 
Meet godz. 8.00 

 

geografia 
Temat:Podsumowanie wiadomości  

‘‘Przegląd kontynentów’ 

Chemia 
Temat:Podsumowanie pracy w ciągu roku 

szkolnego. BHP w czasie wakacji. 
Informacje za pośrednictwem gmail 

 

biologia 
Temat:Podsumowanie pracy w ciągu roku 

szkolnego. BHP w czasie wakacji. 
Informacje za pośrednictwem gmail 

j.niemiecki 
Temat:Język niemiecki w praktyce. 

Podsumowanie rozdziału. 
Materiały zostaną przekazane drogą 

mailową. 

 

wf dz 
Temat:Jak nie nudzić się                      i 
bezpiecznie spędzić wakacje-porady. 

 Materiał zostanie przekazany za pomocą 
Gmail. 

          lekcja wychowawcza 
Temat: Bezpieczeństwo podczas 
wypoczynku wakacyjnego. 
         Meet godz.11.00 

 

 wf chł 
Temat: Bezpieczne wakacje. 

Librus 

27.06.2020 /sobota/ Małopolskie Talenty - grupa matematyczna, godz. 10.00 
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