
Plan zajęć - Oddział przedszkolny 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 30 marca - 3 kwietnia 2020 r. 
 
Poniedziałek - 30 marca 2020 r. 
Temat dnia: J jak jajka 
Zapoznanie z małą i wielką literą j, drukowaną i pisaną. Karty pracy s. 76 - 
Rysowanie po śladach ozdób pisanek. Samodzielne ozdabianie ostatniego rysunku 
pisanki. Kończenie rysowania szlaczków. Karty pracy s. 72,73, 74, 75 - Określanie 
co dzieje się na obrazku. Dzielenie nazw obrazków na głoski. Praca plastyczna - 
“Kolorowe pisanki” wykonana farbami. Materiały przekazane osobiście i mailowo. 
 
Wtorek  - 31 marca 2020 r. 
Temat dnia : Zwyczaje Wielkanocne. 
Oglądanie filmu edukacyjnego na temat zwyczajów Wielkanocnych. Zapoznanie się 
z wierszem “ Wielkanoc”- samodzielne rysowanie Wielkanocnego koszyka.Karty 
pracy s. 77 - Kolorowanie odpowiednio jajek, wiedzą co oznaczają przekreślone 
kolory. Ocenianie wartości logicznej zdań. Materiały przekazane osobiście i mailowo. 
 
Środa - 1 kwietnia 2020 r. 
Temat dnia :Koszyczek dobrych życzeń. 
Dowolne zabawy ruchowe przy utworze - “ Taniec kurcząt w skorupkach”. 
Nauka piosenki - Koszyczek dobrych życzeń /chętne dzieci/. Ćwiczenia w książce s. 
68 - Czytanie tekstu. Odpowiadanie na pytania. Wysiewanie rzeżuchy na wacie. 
Materiały przekazane osobiście i mailowo. 
. 
 
 
Czwartek - 2 kwietnia 2020 r. 
Temat dnia: 10 pisanek. 
Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania - przesłane karty pracy. 
Rozwiązywanie zadań  tekstowych na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 - 
przesłane karty pracy. Karta pracy s. 79 - Czytanie zadań. Ilustrowanie ich. 
Odpowiadanie na pytania. Zabawa tekstem rymowanki. Materiały przekazane 
osobiście i mailowo. 
 
 
 
Piątek - 3 kwietnia 2020 r. 
Temat dnia : Wielkanocna przygoda. 
Karta pracy s.80 - Oglądanie obrazków, Odszukiwanie wśród naklejek wyrazów- 
nazw obrazków. Naklejanie pod odpowiednimi obrazkami. Historyjka obrazkowa  - “ 
Wielkanocna przygoda” - układanie ilustracji w odpowiedniej kolejności. 
Karta pracy s. 81 - ćwiczenia z historyjką obrazkową. Zapoznanie z wierszem - “ O 
dwunastu braciach”. Materiały przekazane osobiście i mailowo. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 30 marca - 3 kwietnia 2020 r. 
 
Poniedziałek - 30 marca 2020 r. 
Temat dnia:Po co komu woda?  
Rozwiązywanie zagadek. Woda w życiu człowieka, zwierząt i roślin. Zagrożenia. Słuchanie tekstu 
“Błękitna…”Tropiciele wiedzy- maszyny na wodę. Rozwiązywanie zadań o różnej budowie. 
P:34,35,36 
Ćw:j.p. 36,37     mat:38,39 
https://www.wsip.pl/edukacja-wczesnoszkolna-podreczniki-pdf/ 
www.gov.pl/web/zdalnelekcje 
https://biblioteka.pl/artykul/Darmowe-ksiazki-w-internecie/9587 
 
 
Wtorek  - 31 marca 2020 r. 
Temat dnia:Rośliny w naszej klasie. 
Dodawanie w 20. Uzupełnianie ciągów rosnących i malejących. Co rośliny potrzebują do życia. 
Ćwiczenia w odkodowywaniu. Układanie puzzli. Obowiązki dyżurnego. Nazwy wybranych roślin 
doniczkowych. 
P:37 
Ćw.j.p.38,39  mat:40,41 
 
 j. angielski 
Temat: Powtórzenie i utrwalenie części ciała oraz kilka nowych słówek. 
Materiały zostanie przekazany przez Dziennik Librus 
 
Środa - 1 kwietnia 2020 r. 
Temat dnia:Tajemnice ćmy. 
Rozwiązywanie zagadek o ćmie i rebusu fonemowego. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu nowej literki. 
Poznajemy tryb życia motyla nocnego. 
P:38 Zeszyt do j. pol. 
Ćw.j.p.40,41  mat:42,43 
 
 
 
Czwartek - 2 kwietnia 2020 r. 
Temat dnia:Szanujmy wodę. 
Przeliczanie i rozwiązywanie zadań na dodawanie i odejmowanie w 20. Ćwiczenia w czytaniu. Odczyt 
i zapis plątaninki sylabowej.Ćwiczenia grafomotoryczne. Poczytanka “Woda”. Oszczędzanie wody. 
P:39,40,89 
Ćw.j.p.42,43  mat:44,45 
 
Piątek - 3 kwietnia 2020 r. 
Temat dnia:Śpiąca królewna. 
Słuchanie i rozmowa na temat baśni “Śpiąca…” Układanie historyjki obrazkowej. Układanie i 
zapisywanie pytań. Kolorowanie zgodnie z kodem. Zadania rozmaite. Recytacja wybranego wiersza. 
P:42,43 
Ćw.j.p.44,45  mat:46,47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wsip.pl/edukacja-wczesnoszkolna-podreczniki-pdf/
http://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 30 marca - 3 kwietnia 2020 r. 
 
Poniedziałek - 30 marca 2020 r. 
Temat : Kazio i źrebak. 
Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z “ ź” w oparciu o tekst z podręcznika. Doskonalenie 
techniki czytania na różnych poziomach. Mierzenie odległości różnymi sposobami. Centymetr jako 
jednostka długości. Ruch przy muzyce. 
 
Podr.str.26;  ćw,pol.str. 26-27;  ćw.mat. str.26-29. 
Materiały przekazane przez dziennik Librus. 
 
 
Wtorek  - 31 marca 2020 r. 
Temat: Małe i duże zwierzęta. 
Wypowiedzi na temat zwierząt żyjących na wsi oraz ich potomstwa w oparciu o wiersz Wandy 
Chotomskiej pt “Zagadki”.Nauka pisania “zi” na podstawie wyrazów “ ziarno, Kazio”. Ćwiczenia w 
przeliczaniu do 20. Utrwalanie położenia na pięciolinii dźwięków “ sol” i “mi”. Ruch przy muzyce. 
 
Podr.str.26;  ćw.pol. str.28-29 oraz 84;  ćw. mat. str.30-31. 
Materiały przekazane przez dziennik Librus. 
 
j. angielski 
Temat: Powtórzenie i utrwalenie części ciała oraz kilka nowych słówek. 
Materiały zostanie przekazany przez Dziennik Librus 
 
 
Środa - 1 kwietnia 2020 r. 
Temat: Niespodzianki wiosny. 
Rozpoznawanie nazw roślin będących zwiastunami wiosny w oparciu o wiersz Małgorzaty 
Strzałkowskiej pt” Wiosna”.Poznawanie świata za pomocą zmysłów. 
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 typu 12+2. 14+5. Rozwiązywanie zadań tekstowych. 
 
Podr.str.30-31;  ćw.pol.str.32-33;  ćw.mat. 32-33 
Materiały przekazane przez dziennik Librus. 
 
 
Czwartek - 2 kwietnia 2020 r. 
Temat: Ptaki wracają. 
Rozwiązywanie zagadek o ptakach. Zapoznanie z wierszem joanny Kulmowej pt “Kulki i szkiełka”. 
Rozpoznawanie ptaków. Układanie i zapisywanie zdań. Wykonanie opasek z ptakami. Dodawanie i 
odejmowanie w zakresie 20. Ruch przy muzyce. 
 
Podr.str.32-33;  ćw.pol.34-35;  ćw, mat. str.34-35 
Materiały przekazane przez dziennik Librus. 
 
 
Piątek - 3 kwietnia 2020 r. 
Temat: Po co komu woda?  
Zapoznanie z tekstem pt” Błękitna planeta”. Przeprowadzenie doświadczeń związanych z trzema 
stanami skupienia wody. Ćwiczenia w czytaniu tekstów o różnym poziomie trudności.Zagrożenia 
wynikające z niszczycielskiej działalności wody. Zasady właściwego reagowania w czasie zagrożeń. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Ruch przy muzyce. 
 
Podr.str.34-35;  ćw.pol.36-37;  ćw. mat.str.38-39 
Materiały przekazane przez dziennik Librus. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 30 marca - 3 kwietnia 2020 r. 
 
Poniedziałek - 30 marca 2020 r. 
 
Temat dnia: Tajemnice ćmy 
Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.Analiza słuchowa wyrazów z”ć”i”ci”.Ćwiczenia 
grafomotoryczne.Nauka pisania liter”ć”,”Ć”.Przeliczanie i rozwiązywanie zadań tekstowych na 
dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.Wykonanie pracy plastycznej przy użyciu świecy i farb”Życie 
ćmy nocą”. 
Podr.-s.38.,39.,karty ćwiczeń-s.40.,41.,karty matematyczne-s.42.,43. 
Materiały zostaną przekazane SMS-em. 
 
Wtorek  - 31 marca 2020 r. 
 
Temat dnia:Szanujmy wodę 
Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.Nauka pisania”ci”na podstawie 
wyrazów”ciasto”,”Maciek”.Utrwalenie pojęć:”najwięcej”,”najmniej”.Rozwiązywanie zadań z treścią na 
dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. 
Podr.-s.40.,41.,karty ćwiczeń-s.42.,43.,89.ćw.8.,92.ćw.14.,karty matematyczne-s.44.,45.,83.ćw.16. 
Materiały zostaną przekazane SMS-em. 
 
j. angielski 
Temat: Powtórzenie i utrwalenie części ciała oraz kilka nowych słówek. 
Materiały zostanie przekazany przez Dziennik Librus 
 
 
Środa - 1 kwietnia 2020 r. 
 
Temat dnia: Prima aprilis 
Wprowadzenie liter”ż”,”Ż”na podstawie wyrazów”żaba”,”Żaneta”.Ćwiczenia w czytaniu tekstów na 
różnych poziomach.Ćwiczenie grafomotoryczne przygotowujące do pisania”ż”.Dodawanie w zakresie 
20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego. 
Podr.-s.46.-49.,karty ćwiczeń-s.48.,49.ćw.3.,4.,karty matematyczne-s.48.-51. 
Materiały zostaną przekazane SMS-em. 
 
 
Czwartek - 2 kwietnia 2020 r. 
 
Temat dnia: Śpiąca królewna 
Poznanie baśni”Śpiąca królewna”.Opowiadanie baśni na podstawie historyjki obrazkowej.Ćwiczenia w 
pisaniu wyrazów z poznanymi spółgłoskami miękkimi.Wykonanie pracy technicznej - mobil z kroplami 
deszczu wg instrukcji. 
Podr.-s.42.,43.,karty ćwiczeń-s.44.-46.,103.,karty matematyczne-s.82.ćw.13.,14.,15. 
Materiały zostaną przekazane SMS-em. 
 
 
Piątek - 3 kwietnia 2020 r. 
 
Temat dnia: Strach ma wielkie oczy 
Zapoznanie z tekstem”Strach ma wielkie oczy”.Układanie przysłowia z rozsypanki 
wyrazowej.Utrwalenie pojęć związanych z czasem: tydzień.Rozwiązanie zadania tekstowego 
związanego z obliczeniami kalendarzowymi. 
Podr.-s.44.,45.,100.,karty ćwiczeń-s.47.,karty matematyczne-s.46.,47. 
Materiały zostaną przekazane SMS-em. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 30 marca - 3 kwietnia 2020 r. 
 
Poniedziałek - 30 marca 2020 r. 
 
 Można wykorzystać w/w linki do pracy z dziećmi. 
 
Temat dnia:Przechwałki krokusa 
Praktyczne stosowanie pojęć: wyższa temperatura, niższa temperatura. 
Odczytywanie wskazań termometru. P.str. 112, KP matem str. 36-37 
Czytanie opowiadania Melanii Kapelusz pt “Krokus”. Poprawianie i zapisywanie zdań 
zgodnie z treścią wysłuchanego opowiadania. Stopniowanie przymiotników. 
Tworzenie i zapisywanie rodziny wyrazu góra. P.s.40-41 KP s.44-45 
 
Wtorek  - 31 marca 2020 r. 
j. angielski 
Temat: Moje ulubione jedzenie- food. 
Materiały zostanie przekazany przez Dziennik Librus 
Temat dnia:Wędrówki ptaków 
 Rozpoznawanie i nazywanie ptaków przylatujących do Polski na wiosnę. W jaki 
sposób ptaki wracają z ciepłych krajów? na podstawie tekstu “Wędrówki ptaków” i 
“Jak szybowiec”-P.s 43-44.Redagowanie i zapisywanie zdań opisujących bociana z 
wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa.KP s.48-49 . Czytam sam-ćwiczenia w 
czytaniu podanych tekstów.Gra planszowa Droga do gniazda. Ćwiczymy z Noni. 
Rozwiązywanie różnych zadań tekstowych KP s.38-39 
Dodatkowe materiały będą przekazane rodzicom przez Librus. 
 
 
 
Środa - 1 kwietnia 2020 r. 
Temat dnia-Dodawanie  liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu 
dziesiątkowego 
Zapoznanie uczniów ze sposobami dodawania z przekroczeniem progu 
dziesiątkowego do 100.P.s.107 KP.s.21-22 ćw.1,2,3, s.26 w 1.Dodatkowe materiały 
będą przekazane rodzicom przez Librus. 
Ćwiczenia w czytaniu-Poczytanki P.str.92 
 
 
 
Czwartek - 2 kwietnia 2020 r. 
Temat dnia:Odejmowanie  liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu 
dziesiątkowego 
Zapoznanie uczniów ze sposobami odejmowania z przekroczeniem progu 
dziesiątkowego do 100.P.s.109 KP.s.32-33 ćw.1,2,3,4.s.26 w 1.Dodatkowe materiały 
będą przekazane rodzicom przez Librus. 
 
 
Piątek - 3 kwietnia 2020 r. 
Temat dnia-Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego 
do 100-ćwiczenia rachunkowe, przedstawienie działań na grafach, obliczanie 
działań z liczbą niewiadomą.P.s.110-111- do zapoznania, ćw 1 i 6 -rozpisz w 
zeszycie działania wybranym przez siebie sposobem, oraz ćw. 3.do zeszytu 



Plan zajęć - 2a 

Przećwicz przez weekend +i- do 100 KP mat. str .34-35 w 1,2,,5.7.Dodatkowe 
materiały będą przekazane rodzicom przez Librus. 
Dyktando- “W lesie”-zapisz w zeszycie 
 
Jak łatwo mnożyć: 
https:// www.youtube.com/watch?v=73o_6T0mpUk 
 
 Darmowe książki w internecie: 
https://biblioteka.pl/artykulDarmowe-ksiazki-w-internecie/9587 
 
Zabawy matematyczne: 
www.matzoo.pl 
https://www.digipuzzle.net/education/ 
 
Zabawy muzyczno - logopedyczne: 
http://www.groteska.pl 
 
 Można wykorzystać w/w linki do pracy z dziećmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=73o_6T0mpUk
https://biblioteka.pl/artykulDarmowe-ksiazki-
http://www.matzoo.pl/
https://www.digipuzzle.net/education/
http://www.groteska.pl/
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 30 marca - 3 kwietnia 2020 r. 
 
Poniedziałek - 30 marca 2020 r. 
 
Jak łatwo mnożyć: 
https:// www.youtube.com/watch?v=73o_6T0mpUk 
 
 Darmowe książki w internecie: 
https://biblioteka.pl/artykulDarmowe-ksiazki-w-internecie/9587 
 
Zabawy matematyczne: 
www.matzoo.pl 
https://www.digipuzzle.net/education/ 
 
Zabawy muzyczno - logopedyczne: 
http://www.groteska.pl 
 
 Można wykorzystać w/w linki do pracy z dziećmi. 
 
Architekci wśród zwierząt. 
Wypowiedzi dzieci na temat zwierzęcych architektów i ich budowli na podstawie 
zdjęć i tekstu “ Niezwykli architekci “. Ćwiczenie głośnego czytania. P.s.54-55.  
Ustne układanie opowiadania, wypowiedzi uczniów całymi zdaniami. Łączenie zdjęć 
zwierząt i ich domów. Tworzenie rodziny wyrazu DOM. K.s.62-63. 
Lekcja programowania - K.s.64-65. 
Materiały przesłane przez Librus. 
 
 
 
Wtorek  - 31 marca 2020 r. 
 
Wielki architekt. 
Próba samodzielnego przeczytania przez dzieci wiersza “ Kto nas nauczył 
budować?”. Odpowiadanie na pytania zawarte pod tekstem. Warto ich znać - 
Antonio Gaudi.  P.s.56-57. 
Udzielanie pisemnych odpowiedzi na podstawie przeczytanego wiersza. 
Redagowanie opisu budynku ukierunkowane pytaniami. Stopniowanie 
przymiotników. K.s.66-67. 
Rytmiczna recytacja zdania : “ Słońce w kropelkach wody, to most - od deszczu do 
pogody “. 
Materiały przekazane rodzicom przez Librus. 
 
 
Środa - 1 kwietnia 2020 r. 
 
W ogrodzie.  
Wiosenne prace w ogrodzie.  
Ustalanie kolejności etapów pracy podczas siania rzodkiewki na podstawie tekstu  
“ Siejemy rzodkiewkę “. P.s.60-61. 
Rodzina wyrazu OGRÓD. Rozwijanie zdań. Próba samodzielnego rozwiązywania 
krzyżówki. Uzupełnianie zdania czasownikami we właściwej formie gramatycznej. 
Zapisywanie nazw narzędzi ogrodniczych w kolejności alfabetycznej. K.s.68-69. 

http://www.youtube.com/watch?v=73o_6T0mpUk
https://biblioteka.pl/artykulDarmowe-ksiazki-
http://www.matzoo.pl/
https://www.digipuzzle.net/education/
http://www.groteska.pl/


Plan zajęć - 2b 

Doskonalenie rachunku pamięciowego. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100. 
KM.s.54-55. 
Materiały przesłane przez Librus. 
 
j. angielski 
Temat: In the cafe - w kawiarni 
lista słówek i zwrotów z historyjki obrazkowej oraz link do historyjki online: 
https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone/level2/stories/unit4?cc=pl&selLangua
ge=pl 
dodatkowo dla chętnych link do gry online utrwalającej słówka: 
https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone/level2/pairs/unit4?cc=pl&selLanguage
=pl 
 
 
 
Czwartek - 2 kwietnia 2020 r. 
 
Historia pewnej rośliny. 
Budowa tulipana. Czytanie ze zrozumieniem tekstu “ Historia pewnej rośliny “. 
P.s.65-66-67. 
Wypowiedzi na temat tekstu. Podawanie nazw części rośliny. Umieszczanie naklejek 
w odpowiednich miejscach. Układanie i zapisywanie odpowiedzi na pytania. 
Utrwalenie pisowni wyrazów z ż niewymiennym. K.s.72-73. 
Rysowanie i rozpoznawanie linii prostych, krzywych i łamanych. KM.s.56. 
Materiały zostały przekazane rodzicom przez Librus. 
 
 
 
Piątek - 3 kwietnia 2020 r. 
 
Niezwykłe ogrody. 
Ćwiczenia w czytaniu wiersza “ W hamaku “ -  z uwzględnieniem interpunkcji i 
intonacji. Ustne opisywanie obrazu W. Podkowińskiego. P.s.68. 
Łączenie i zapisywanie pasujących do siebie części porównań. K.s.74. 
Utrwalanie linii prostych, krzywych i łamanych; mierzenie i zapisywanie długości  
odcinków. KM.s.59. 
Materiał został przekazany przez Librus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone/level2/stories/unit4?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone/level2/stories/unit4?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone/level2/pairs/unit4?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone/level2/pairs/unit4?cc=pl&selLanguage=pl
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 30 marca - 3 kwietnia 2020 r. 
  
DARMOWE KSIĄŻKI W INTERNECIE https://biblioteka.pl/artykul/Darmowe-ksiazki-w-internecie/9587 
 
ZABAWY MUZYCZNO-LOGOPEDYCZNE 
http://www.groteska.pl/ 
 
ZABAWY MATEMATYCZNE 
www.matzoo.pl 
https://www.digipuzzle.net/education/ 
 
Poniedziałek - 30 marca 2020 r. 
Ed. wczesnoszkolna - Temat: Nad jeziorami. 
Poczytanka: Okosystem P96-97. Dyktan 
do ortograficzne. 
Doskonalenie dodawania i odejmowania wyrażeń dwumianowanych - kilogramy, dekagramy, gramy. Obliczenia 
wagowe - rozwiązywanie zadań tekstowych o różnych stopniach trudności.  
KM16/1,2,3 KM17/4,5,6,7 
w.f. - https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M 
a kto woli dreszczyk niepewności 
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia  
Materiały przekazane przez dziennik Librus i WhatsApp. 
 
Wtorek  - 31 marca 2020 r. 
Ed. wczesnoszkolna - Temat: Od kałuży do oceanu. 
Czytanie fragm. tekstu Ł. Wierzbickiego Gdybym miał batyskaf. Łączenie rzeczowników z przymiotnikami. 
Stopniowanie przymiotników i przysłówków. Wyszukiwanie wyrazów z h i ch. Rodzaje wód słonych i słodkich na 
podst. tekstu Od kałuży do oceanu.  
P31, P32-33, KP25/1,2,3 KP26/4 
Jednostki objętości płynów: ćwierć litra, pół litra, litr, półtora litra - powtórzenie. 
P120,  KM18/1,2,3 KM19/4,5,6 
Informatyka - Przesyłanie zdjęć przez WhatsApp, gry online - Squla. 
Materiały przekazane przez dziennik Librus i WhatsApp. 
 
Religia - Temat: 
Temat: Warunki dobrej spowiedzi. Praca w zeszycie ćwiczeń. Materiały przesłane przez Librus 
 
Środa - 1 kwietnia 2020 r. 
Ed. wczesnoszkolna - Temat: Zakręć kran. 
Odpowiedź na pytania Tosi i Maćka z blogu klasowego. Wyszukiwanie w tekście poznanych części mowy. Jak 
oszczędzać wodę? Gimnastyka oka i języka. Ćwiczymy z Noni-znaki interpunkcyjne, odmiana czasowników, 
rozwijanie zdań.  
P34-35, KP27/1,2 KP29/1,2 KP30/3,4,5 
Materiały przekazane przez dziennik Librus i WhatsApp. 
 
Jęz. angielski - Temat: Nazwy artykułów spożywczych. 
Materiały przekazane przez dziennik Librus. 
 
Czwartek - 2 kwietnia 2020 r. 
Ed. wczesnoszkolna - Temat: Jak zasiać wiosenną radość? 
Czytanie wiersza Pobudka - wyszukiwanie wyrażeń i zwrotów nazywających oznaki wiosny. Dobieranie 
przymiotników do rzeczowników. Rytmiczna recytacja łamańca językowego.  
P36-37 KP31/1-tylko w ćwiczeniach i 2, KP32/4,5,6,7 KP 92/9 
https://learningapps.org/1392201 
Uzupełnianie rytmu powtarzającymi się elementami. 
P121 KM20/1,2,3,4 KM72/12,13 
Materiały przekazane przez dziennik Librus i WhatsApp. 
 
 
Piątek - 3 kwietnia 2020 r. 
Ed. wczesnoszkolna - Temat: Ruchy Ziemi. 
Czytanie ze zrozumieniem tekstów naukowych Układ Słoneczny, Ruch obrotowy Ziemi, Ruch obiegowy Ziemi. 
Podpisywanie nazw planet Układu Słonecznego. Tropiciele wiedzy - Zaginione pory roku. Portret marzanny 
wykonany z nalepek. Układanie pytań do podkreślonych części zdań. Ćw. ortograficzne h, ch.  
P38-39 KP33/1,2,3 P40 KP34/4 KP35/6,7,8 
Przeliczanie jednostek czasu zegarowego. Sekunda-jednostka czasu. Odczytywanie i zapisywanie wskazań 
zegarów. Porównywanie jednostek czasu. 
P122,123 KM21/1,2,3,4 KM22/6,7 KM23/8,9,10,11 
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/kregi-tematyczne-03 
Materiały przekazane przez dziennik Librus i WhatsApp. 

https://biblioteka.pl/artykul/Darmowe-ksiazki-w-internecie/9587
http://www.groteska.pl/
http://www.matzoo.pl/
https://www.digipuzzle.net/education/
https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
https://learningapps.org/1392201
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/kregi-tematyczne-03


Plan zajęć - 3b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 30 marca - 3 kwietnia 2020 r. 
 
Poniedziałek - 30 marca 2020 r. 
DARMOWE KSIĄŻKI W INTERNECIE https://biblioteka.pl/artykul/Darmowe-ksiazki-w-internecie/9587 
ZABAWY MUZYCZNO-LOGOPEDYCZNE 
http://www.groteska.pl/ 
 
Temat dnia: Uwaga! Powódź! 
Formułowanie wypowiedzi pisemnej,, Jak zapobiegać powodziom” na podstawie tekstu i ilustracji. Redagowanie 
ogłoszenia o zaginięciu psa. 
P s. 44-45, K ćw. s.38 ćw. 1, 2 
Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia czasowe. 
P s.125- powtórzenie, K.mat. s. 26-27 
Praca plastyczna dla chętnych dzieci- Tratwa, K.ćw. s. 39 
Muzyka: Utrwalenie wartości nut- P s. 90 
Materiały przekazane rodzicom SMS-em oraz przez WhatsApp. 
 
Wtorek  - 31 marca 2020 r. 
Temat dnia: Wiosenne zakochanie 
Czytanie ze zrozumieniem tekstu,, Wiosna, wiosna” z cyklu Listy od Hani i Henia.Formułowanie wypowiedzi 
pisemnej,, Dlaczego Henio nie chciał chodzić z Hanią i Basią na spacery?” Liczba poj. i mn. rzeczowników i 
przymiotników. 
P s.46-47, K ćw. s.40-41 
Informatyka: Programowanie, K.ćw. s.42-43 
Materiały przekazane rodzicom SMS-em oraz przez WhatsApp. 
 
Religia 
Temat: Warunki dobrej spowiedzi. Praca w zeszycie ćwiczeń.  
Materiały przesłane przez Librus 
 
Środa - 1 kwietnia 2020 r. 
Temat dnia: Wiosenne zakochanie 
Noni na tropie- ćwiczenia utrwalające wiadomości dotyczące masy i pojemności, porównywania ilorazowego. 
Powtórzenie tabliczki mnożenia przez 5. 
K mat. s. 28,29 
Obejrzenie filmu ,,Doktor Dolittle…” przesłanego przez nauczyciela. 
Materiały przekazane rodzicom SMS-em , przez WhatsApp oraz przez Librusa. 
 
Język angielski 

1. Temat: How much is it? 
1. Powtórzenie słownictwa - rodzaje sklepów. 
2.Notatka do zeszytu - różnica pomiędzy ‘how much is it?’ a ‘how much are they?’ 
3. Uczymy się piosenki “How much is the pencil case?” 
Materiały przesłane przez Librus 
        2. Temat: How much are they? 
1.Śpiewamy piosenkę “How much is the pencil case?” 
2.Wykonujemy ćwiczenia dotyczące: 
-  różnicy pomiędzy ‘how much is it?’ i ‘how much are they’, 
- podawania cen w funtach brytyjskich. 
Materiały i linki przesłane przez Librus 
. 
Czwartek - 2 kwietnia 2020 r. 
Temat dnia: Doktor Dolittle. Poznajemy bohaterów 
Zapoznanie z treścią fragmentów lektury. Uzupełnienie metryczki lektury. Zapisywanie nazw gatunków zwierząt, 
które doktor lubił najbardziej. Redagowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi o postaci głównego bohatera. 
Rozwiązanie testu znajomości lektury. 
P s. 48-49, lektura,, Doktor Dolittle i jego zwierzęta”, K ćw. s. 44-45 
Zapisywanie i odczytywanie liczb czterocyfrowych. 
P- powtórzenie, s.126, K. mat. s. 30-31 
Materiały przekazane rodzicom SMS-em , przez WhatsApp oraz przez Librusa. 
 
Piątek - 3 kwietnia 2020 r. 
Temat dnia: Uwaga zwierzęta 
Czytanie ze zrozumieniem tekstu,, Zwierzęta”  Wyszukiwanie fragmentów tekstu będących odpowiedzią na 
pytania dotyczące zachowania wobec dzikich i nieznajomych zwierząt. rozpoznawanie części mowy. Układanie i 
zapisywanie w zeszycie zdań z wybranymi częściami mowy. 
P s. 50-51, K.ćw. s. 46-47 
Zapisywanie liczb czterocyfrowych słowami. 
P s. 127, ćw. 1,2- powtórzenie, K mat. s. 32 
Materiały przekazane rodzicom SMS-em i przez WhatsApp 

https://biblioteka.pl/artykul/Darmowe-ksiazki-w-internecie/9587
http://www.groteska.pl/


Plan zajęć - 3c 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 30 marca - 3 kwietnia 2020 r. 
Darmowe książki w internecie https://biblioteka.pl/artykul/Darmowe-ksiazki-w-internecie/9587 
 
Zabawy muzyczno - logopedyczne 
http://www.groteska.pl/ 
 
Zabawy matematyczne 
www.matzoo.pl 
https://www.digipuzzle.net/education/ 
 
 
Poniedziałek - 30 marca 2020 r. 
Temat: Doktor Dolittle. Poznajemy bohaterów. 
Czytanie fragmentów lektury Hugh Loftinga Doktor Dolittle i jego zwierzęta. Leksykon - wyjaśnienie 
znaczenia wyrazów: cylinder, gderać, komora, kredens oraz wyrażenia notesik rzeźnika. Poczytanka 
Pająk. P/48-49, 100-101; KP/44-45/1-5 
Materiały przekazane przez dziennik Librus, sms, WhatsApp 
 
Wtorek  - 31 marca 2020 r. 
Temat: Doktor Dolittle. Poznajemy bohaterów. 
Zapisywanie i odczytywanie liczb czterocyfrowych. Zapisywanie za pomocą cyfr: 2, 5, 7, 8 kilku liczb 
czterocyfrowych w zeszycie.. Obliczenia pieniężne - przeliczanie banknotów. Piórkiem, dźwiękiem i 
pędzelkiem - Modest Musorgski Rynek w Limoges z cyklu Obrazki z wystawy.P/126; KM/30-31/ 1-8 
https://www.youtube.com/watch?v=PXgDL1k2sqE&t=9s 
https://www.youtube.com/watch?v=7aaHqxZ3pSo&t=13s 
Materiały przekazane przez dziennik Librus, sms, WhatsApp  
 
j.angielski 
Temat: Codzienne czynności. 
Materiały zostanie przekazany przez Dziennik Librus, sms lub WhatsApp-przesyła p.J.Nawara 
 
 
Środa - 1 kwietnia 2020 r. 
Temat: Uwaga! Zwierzęta! 
Czytanie ze zrozumieniem tekstu Uwaga! Zwierzęta!. Wyszukiwanie fragmentów tekstu będących 
odpowiedzią na pytania dotyczące zachowania wobec dzikich i nieznajomych zwierząt. Pozycja, którą 
należy przyjąć podczas ataku psa. Pięknie czytamy - Nowy przyjaciel. Doskonalenie rozpoznawania 
poznanych części mowy. Ćwiczenia dodatkowe. P/50-51;KP/46-47/1-3 
Materiały przekazane przez dziennik Librus, sms, WhatsApp  
 
 
Czwartek - 2 kwietnia 2020 r. 
Temat: Uwaga! Zwierzęta! 
Liczby czterocyfrowe typu: 3006, 5040. Nauka odczytywania liczb czterocyfrowych. Zapisywanie 
podanych liczb czterocyfrowych słowami. Rozkład liczb czterocyfrowych na tysiące, setki, dziesiątki i 
jedności według wzoru, szeregowanie od najmniejszej do największej. Zadania dodatkowe.P/127; 
KM/32-33/1-10 
https://www.matzoo.pl/klasa4/wskaz-cyfre-w-liczbie-czterocyfrowej_20_99 
Materiały przekazane przez dziennik Librus, sms, WhatsApp  
 
 
Piątek - 3 kwietnia 2020 r. 
Temat: Doktor Dolittle. Wielka podróż 
Gimnastyka oka i języka. Określenie celu podróży doktora Dolittle na podstawie przeczytanego 
fragmentu lektury Hugh Loftinga Doktor Dolittle i jego zwierzęta. Leksykon - wyjaśnienie znaczenia 
wyrazu równik.Ćwiczenie w czytaniu ze zrozumieniem. Ćwiczenia dodatkowe. Fauna i flora Afryki na 
podstawie tekstu. Wykonanie rysunkowego pamiętnika wyprawy do Afryki.P/52-57,KP/48-49 
Materiały przekazane przez dziennik Librus, sms, WhatsApp  
https://www.youtube.com/watch?v=-lm80PTQU8I 
 
 
 

https://biblioteka.pl/artykul/Darmowe-ksiazki-w-internecie/9587
http://www.groteska.pl/
http://www.matzoo.pl/
https://www.digipuzzle.net/education/
https://www.youtube.com/watch?v=PXgDL1k2sqE&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=7aaHqxZ3pSo&t=13s
https://www.matzoo.pl/klasa4/wskaz-cyfre-w-liczbie-czterocyfrowej_20_99
https://www.youtube.com/watch?v=-lm80PTQU8I


Plan lekcji - 4a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 30 marca - 3 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Porównywanie 

ułamków. 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą e-maili. 

matematyka 
Temat: Porównywanie 

ułamków. 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą e-maili. 

j.polski 
Temat: Poznajemy język 

komiksu. 
Materiał zostanie przekazany 

przez Librusa lub e-mail. 
 
 

matematyka 
Temat: Powtórzenie 

wiadomości z działu: 
Figury 

geometryczne. 
Materiał zostanie 
przekazany za 

pomocą e-maili. 

j.polski 
Temat:Test podsumowujący analizę 

lektury “Kajko i Kokosz”. 
Materiał zostanie przekazany przez 

Librusa lub e-mail. 
 

   j.polski 
Temat: Pierwsza wizyta  
w Mirmiłowie-analiza 

lektury “Kajko i Kokosz”. 
Materiał przekazany przez 

Librusa lub e-mail. 
 

j.angielski 
Temat: Wyrażanie 

umiejętności.  
Podręcznik str. 84, 85. 

Materiał zostanie przekazany 
przez dziennik Librus.  

 

historia 
Temat: Rozbiory Polski - 

film. 
Uczniowie otrzymują pytania 

do filmu na librusa. 

j.angielski 
Temat: Opis zwierząt 

domowych. 
Podręcznik str. 86, 87. 

Materiał zostanie 
przekazany przez 
dziennik Librus.  

przyroda 
Temat: Jak sobie radzić w 

niebezpiecznych sytuacjach? 
podręcznik str.124-129 

ćwiczenia str.78-80 
Materiały przekazane przez Librus. 

plastyka 
Temat:Technika 

temperowa, plakatowa 
oraz gwasz. 

Materiał  zostanie 
przekazany przez dziennik 

Librus 

WF chł/dz 
Temat:Ogólnorozwojowy 

obwód stacyjny 
Materiał przekazany przez 

librus. 
 

   

     

     

 

 

 



Plan lekcji - 4b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 30 marca - 3 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

historia 
Temat: Rozbiory Polski - 

film. 
Uczniowie otrzymają pytania 

do filmu na librusa. 

j.polski  
Temat:Ortografia 
obrazkowa u-ó.  

Materiał przesłany przez 
Librus 

  technika 
Temat: Którędy 
bezpieczniej? 

 
Materiał przesłany przez 

Librus 

j.polski  
Temat: Ortografia 
obrazkowa  ch- h.  
Materiał  - Librus 

 

j.polski  
Temat: Jak opisać siebie? 
Materiał - Podręcznik, Librus 

matematyka 
Temat: Koła i okręgi 

Materiał - Librus 

j.angielski 
Rutyna dnia codziennego- 

Present Simple 
Materiał-Librus 

matematyka 
Temat: Koła i okręgi 

Materiał - Librus 

j.angielski 
Rutyna dnia codziennego 

c.d.-Present Simple 
Materiał-Librus 

matematyka 
Temat: Co to jest skala? 

Materiał - Librus 

w-f chł/dz 
Temat:Ogólnorozwojowy 

obwód stacyjny 
Materiał przekazany przez 

librus. 
 

      wdż 
 Zasady i normy -funkcje 

wychowawcza i 
socjalizacyjna 

Materiały prześlę  w Librusie 

 przyroda 
Temat: Jak sobie radzić w 

niebezpiecznych 
sytuacjach? 

podręcznik str.124-129 
ćwiczenia str.78-80 

Materiały przekazane przez 
Librus. 

 

     

     

 

 

 

 

 



Plan lekcji - 5a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 30 marca - 3 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Zapisywanie 

ułamków dziesiętnych 
Materiał przekazany przez 

Librus 
 
 

j. polski  
Temat: Wyrazy 

naśladujące dźwięki.  
Materiał - Librus 

matematyka 
Temat: Porównywanie 
ułamków dziesiętnych. 

Materiał przekazany przez 
Librus 

 
 

geografia 
Przegląd stref 

krajobrazowych cz.2 
wykorzystanie 

e-podręczników  
materiały w librusie 

biologia 
Temat:Organy roślinne- 

korzeń, łodyga, liść 
Uczniowie otrzymają 

materiały przez librus, gmail 
 

j. polski  
Temat: W “Tajemniczym 

ogrodzie” …  
Materiał filmowy  

historia 
Temat: Upadek i 

odbudowa państwa 
Piastów . 

Podręcznik str. 154-158 oraz 
film na gwo.pl “Upadek i 

odbudowa państwa 
Piastów”. Nauczyciel prześle 

pytania na Librusa. 
 

j. angielski 
Temat: Ćwiczenia 

leksykalno gramatyczne. 
Materiał zostanie 

przekazany przez Librus.  

j. polski  
Temat: Różnie rozumiane 

szczęście.  
Materiał - Librus 

j. angielski 
Temat: Opisywanie planów 

na przyszłość.  
Podręcznik str. 90 
Materiał zostanie 

przekazany przez Librus. 

technika 
 

Temat: Wokół metali 
 

Materiał przekazany przez 
librus 

WF dz. 
Temat:Aerobik przy 

muzyce. 
Materiał przekazany przez 

Librus. 
 
 
 

 matematyka 
Temat: Porównywanie 
ułamków dziesiętnych. 

Materiał przekazany przez 
Librus 

 
 
 
 

WF chł. 
Temat:Ogólnorozwojowy 

obwód stacyjny 
Materiał przekazany przez 

librus 
 

     

     

 



Plan lekcji - 5b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 30 marca - 3 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Zapisywanie ułamków 

dziesiętnych. 
Materiał przekazany przez 

Librus. 
 

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

- udało się sprowadzić 
nieszczęścia i śmierć na 

ludzi? 
Podr. s.274.-276. 

Materiały zostaną przekazane 
przez dziennik Librus. 

matematyka 
Temat: Porównywanie 
ułamków dziesiętnych. 

Materiał przekazany przez 
Librus 

 
 

geografia 
                   Temat: 

Przegląd stref 
krajobrazowych cz.2 

wykorzystanie e-podręczników 
materiały w Librusie. 

biologia 
Temat: Organy roślinne - 
utrwalenia wiadomości. 

Materiały zostały przekazane 
przez dziennik Librus i gmail. 

j. polski 
Temat:Powtórzenie 

wiadomości o 
wypowiedzeniach. 

        Ćwiczenia s.79.-81. 
Materiały zostaną przekazane 

przez dziennik Librus. 

historia 
Temat: Upadek i odbudowa 

państwa Piastów. 
Podręcznik str. 154-158 oraz 

film na gwo.pl “Upadek i 
odbudowa państwa Piastów”. 
Nauczyciel prześle  pytania na 

Librusa. 
 
 

j. angielski 
Temat: 

Temat: Ćwiczenia leksykalno 
gramatyczne. 

Materiał zostanie przekazany 
przez Librus. 

j. polski 
Temat:Co przyniosło 

szczęście dwóm wampirom? 
Podr.s.201.-205. 

Materiały zostaną przekazane 
przez dziennik Librus. 

j. angielski 
Temat: Opisywanie planów na 

przyszłość.  
Podręcznik str. 90 

Materiał zostanie przekazany 
przez Librus. 

technika 
Temat: Wokół metali. 

Materiał przekazany przez 
Librus. 

 

muzyka 
Temat: Śpiewajmy razem - 

chór. 
Materiał przekazany przez 

Librus.  
 

 matematyka 
Temat: Porównywanie 
ułamków dziesiętnych. 

Materiał przekazany przez 
Librus. 

 
 

w-f dz 
Temat: Aerobik przy muzyce. 
Materiały zostały przekazane 

przez Librus. 

    w-f chł 
Temat: Ogólnorozwojowy 

obwód stacyjny. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 30 marca - 3 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Mnożenie ułamków 
dziesiętnych przez 10, 100, 

1000…  
Podręcznik str.154 
Materiały zostaną 

przekazane przez Librus. 

j. polski 
Temat: Co przyniosło 

dwóm wampirom 
szczęście? 

Materiały przekazane przez 
Librus 

j. polski 
Temat: Wyrazy 

dźwiękonaśladowcze - 
onomatopeje. 

Materiały do pracy 
przekazane przez Librus. 

geografia 
 

Przegląd stref 
krajobrazowych cz.2 

wykorzystanie 
e-podręczników 

materiały w librusie 
 

biologia 
Temat:Liść- wytwórnia 

pokarmu 
Materiał wysłany przez librus 

i gmail 

j. angielski 
Temat: Life in 1900 – 

zadawanie pytań 
dotyczących przeszłości. 

Podr. str. 64. Materiał 
przekazany przez Librus. 

wf chł i dz 
Temat:Ogólnorozwojowy 

obwód stacyjny 
Materiał przekazany przez 

librus. 
 

j. angielski 
Did you? - uzyskiwanie 
informacji dotyczących 

przeszłości. Podr. str. 65. 
Materiały, ćwiczenia 

przesłane przez Librus. 

matematyka 
Temat: Dzielenie ułamków 
dziesiętnych przez 10, 100, 

1000…  
Podręcznik str.157 
Materiały zostaną 

przekazane przez Librus. 

j.polski 
Temat: Powtórzenie 

wiadomości o 
wypowiedzeniu. 

Materiały, karty pracy 
przesłane przez Librus. 

plastyka 
Temat:Faktura-Wykonanie 
pracy nt:”Brzeg morski po 

sztormie” 
Materiał zostanie 

przekazany przez Librus) 

informatyka dz 
Temat: Bezpieczeństwo w 

sieci podczas nauki 
zdalnej i higiena pracy na 

komputerze 
Lekcja on-line  
godz. 10.00 

matematyka 
Temat: Mnożenie ułamków 
dziesiętnych przez 10, 100, 

1000…  
Materiały zostaną 

przekazane przez Librus. 

 historia 
Temat: Upadek i 

odbudowa państwa 
Piastów. 

Podręcznik str. 154-158 oraz 
film na gwo.pl “Upadek i 

odbudowa państwa 
Piastów”. Nauczyciel prześle 

pytania na Librusa. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 30 marca - 3 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Porównywanie 

liczb. 
Materiał przekazany przez 

Librusa i Gmaila. 
 

język angielski 
Temat: My home - 

opisywanie miejsc. Podr. 
str. 78. Materiały na 

classroomie. 
 
  

matematyka 
Temat:Dodawanie i 
odejmowanie liczb 

całkowitych.Materiał 
przekazany przez Librusa i 

Gmaila. 
 

historia 
Temat: Czasy saskie. 
Uczniowie otrzymają 

materiały i karty pracy przez 
Librus oraz gmail 

matematyka 
Temat: 

Dodawanie i odejmowanie 
liczb całkowitych..Materiał 
przekazany przez Librusa i 

Gmaila. 
 

geografia 
Migracje ludności -podział 

i przyczyny 
wykorzystanie 
e-podręcznika 

język polski 
Temat: Frazeologizmy 

 na co dzień.  
Materiały przekazane 

przez@ i w Ćwiczeniach 

język polski 
Temat: Skąd się wzięły 

frazeologizmy? 
Materiały filmowe 

język polski 
Temat: Z różnych okazji. 

Piszemy życzenia.  
Materiały w Podręczniku 
 i przekazane przez @ 

biologia 
Temat:Gady - kręgowce, 

które opanowały lądy 
Uczniowie otrzymają 

materiały przez librus, gmail 

wf 
Temat:Ogólnorozwojowy 

obwód stacyjny 
Materiał przekazany przez 

librus 
Temat:Aerobik 
 przy muzyce. 

Materiał przekazany przez 
Librus. 

 

muzyka 
Temat: Instrumenty dęte. 
Materiał przekazany przez 

Librus.  

informatyka dziewczęta 
Temat :Programujemy w 

Baltie 
Uczniowie otrzymają 

materiały i karty pracy przez 
Librus oraz gmail 

 

język angielski 
Temat :What is your home 

like? - uzyskiwanie 
informacji. Konstrukcje z 
too/ enough. Podr. str. 79. 
Materiały na classroomie.  

 

 informatyka chłopcy 
Temat:Programujemy w 

Baltie 
Uczniowie otrzymają 

materiały i karty pracy przez 
Librus oraz gmail 

 

 lekcja wychowawcza  
Temat: Jak radzić sobie 

ze stresem?  
Materiał  - Librus, 

Meet 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 30 marca - 3 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Porównywanie liczb 

Materiały przesłane przez 
Librus i gmail 

historia 
Temat: Wielka Rewolucja 

Francuska.  
Materiały zostaną przesłane na 

maile szkolne uczniów.  

matematyka 
Temat: Porównywanie liczb 

.Materiały przesłane przez 
Librus i gmail 

matematyka 
Temat: Dodawanie i 

odejmowanie  
Materiały przesłane przez 

Librus i gmail 

j. angielski chł 
Temat: DIY disasters. 

Konstrukcja ‘going to’. 
Instrukcje w classromie 

religia 
Temat: Misterium Paschalne. 

Podręcznik str. 145-149. 
Materiały zostaną przekazane 

przez Gmail lub Librus. 

j. polski 
Temat: We współpracy  

z biblioteką. 
Materiały zostaną przekazane 

przez Librusa. 
 
 

j.polski 
Temat: 

“Www.pajączeknarowerze.pl.
” – świat przedstawiony w 

powieści Ewy Nowak. 
Materiały zostaną przekazane 
przez Librusa lub za pomocą 

e-mail. 

geografia 
Migracje ludności -podział 

i przyczyny 
wykorzystanie 
e-podręcznika 

j. angielski dz 
Temat: What is your home 

like? - uzyskiwanie 
informacji. Konstrukcje z too/ 
enough. Podr. str. 79. Materiały 

na classroomie.  

j. angielski chł 
Temat: Review. Powtórzenie 

wiadomości. 
Instrukcje w classroomie. 

wf chł/dz 
Temat:Ogólnorozwojowy 

obwód stacyjny 
Materiał przekazany przez 

librus. 
 

 informatyka gr. chł 
Temat: Programowanie z 

Studio.Code 
uczniowie dostali kody do 

strony z kursem 

j. polski 
Temat: Relacje rodzinne 

głównych bohaterów 
powieści. 

Materiały zostaną przekazane 
przez Librusa lub za pomocą 

e-mail.   

j. angielski dz 
Temat: My home - opisywanie 
miejsc. Podr. str. 78. Materiały 

na classroomie. 

  informatyka gr dz 
Temat: Programowanie z 

Studio.Code 
uczniowie dostali kody do 

strony z kursem 
 
 

biologia 
Temat: Gady- kręgowce które 

opanowały ląd 
Uczniowie otrzymali materiały 

przez librus i gmail 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 30 marca - 3 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

j.angielski chł 
Temat: Review. 

Powtórzenie wiadomości z 
działu 5. 

Materiały w classroomie 

j. polski 
Temat: Piszemy życzenia z 

różnych okazji. 
Uczniowie otrzymają 

wiadomości oraz karty pracy 
przez Librus   

j. polski 
Temat: W redakcji 

primaaprilisowej gazetki 
szkolnej.  

Uczniowie otrzymają 
materiały przez Librus, gmail 

historia 
Temat:Czasy saskie. 

Materiały zostaną przesłane 
przez Librus  

j. polski 
Temat: Rycerski tatuś - 

czytamy fragment książki 
Małgorzaty Musierowicz. 

Uczniowie otrzymają 
materiały przez Librus. 

matematyka 
Temat: Mnożenie i 

dzielenie liczb ujemnych. 
Podręcznik str.172. 
Materiały zostaną 

przekazane przez Librus 

 
geografia 

Migracje ludności -podział 
i przyczyny 

wykorzystanie 
e-podręcznika 

matematyka 
Temat: Mnożenie i 

dzielenie liczb ujemnych. 
Materiały zostaną 

przekazane przez Librus. 
 

matematyka 
Temat: Mnożenie i 

dzielenie liczb ujemnych. 
Materiały zostaną 

przekazane przez Librus. 

biologia 
Temat:Gady - kręgowce, 

które opanowały lądy 
Uczniowie otrzymają 

materiały przez librus, gmail 
 

j. angielski gr.dz. 
Temat: Quiz wiedzy o 

geografii.  
Podręcznik str. 74. Materiały 
zostaną przekazane przez 

Gmail. 

religia 
Temat: Misterium 

Paschalne. 
Podręcznik str. 145-149. 

Materiały zostaną 
przekazane przez Gmail. 

informatyka 
Temat: Programowanie z 

Studio.Code 
uczniowie dostali kody do 

strony z kursem 

j. angielski chł 
Temat: DIY disasters. 

Konstrukcja ‘going to’. 
Instrukcje w classromie 

wych. fiz ch i dz 
Temat:Aerobik przy 
muzyce. 
Ogólnorozwojowy obwód 
stacyjny 
Materiał przesłany przez 
Librus.. 

plastyka 
Temat:Wykonanie kartki 

Wielkanocnej 
Materiał zostanie 

przekazany przez Librus 

technika 
Temat: Rysunek 

techniczny- rzuty 
prostokątne 

 
Materiały zostaną 

przekazane przez Librus 
 

 j. angielski gr.dz. 
Temat: Formułowanie 

przewidywań.  
Podręcznik str. 79. Materiały 
zostaną przekazane przez 

Gmail. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 30 marca - 3 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

język polski 
Temat: Co powinniśmy 
wiedzieć o wyrazach 

złożonych oraz skrótach i 
skrótowcach? 

Materiały zostaną przekazane 
za pomocą e-maili przez 

Classroom 

matematyka 
Temat: Zastosowanie równań 

do rozwiązywania zadań 
tekstowych. 
Meet online 

język polski 
Temat: Funkcja zdrobnienia i 

zgrubienia w tekście.  
Materiały zostaną przesłane 

przez Librus 

język polski 
Temat: Przypowieść biblijna 

jako temat dzieła 
malarskiego. 

Materiały zostaną przekazane 
przez Librus i e-maile uczniów.  

matematyka 
Temat: Procenty w zadaniach 

tekstowych. 
Materiał Classroom 

język angielski 
Temat: Future forms. 

Ćwiczenia. 
Wykonanie ćwiczeń 

zamieszczonych w classroom 

geografia 
Produkcja roślinna i hodowla 

w Polsce  
wykorzystanie e-podręczników 

materiały na kontach @ 

matematyka 
Temat: Procenty w zadaniach 

tekstowych. 
Meet online, materiał 

Classroom 

język angielski 
Temat: First Conditional - 

pierwszy tryb 
warunkowy(Obejrzenie 

prezentacji, wykonanie ćwiczeń. 
Materiały w classroom) 

historia 
Temat: “Film historyczny”  

(Uczniowie otrzymają pytania 
do filmu na maila.) 

fizyka 
Temat: Opory ruchu. 

Materiał zostanie przekazany 
za pomocą e-maili/przez 

Classroom. 

biologia 
Temat: Budowa, działanie i 

higiena układu wydalniczego. 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą e-maili/przez 
Classroom. 

 

WF chł  
Temat:Ogólnorozwojowy 

obwód stacyjny 
Materiał przekazany przez 

librus. 
 

wf dz 
Temat: Zumba- układ ćwiczeń 
przy muzyce  

Materiał  przekazany będzie 
za pomocą gmaila 

chemia 
Temat: Znaczenie 

wartościowości pierwiastków 
chemicznych przy ustalaniu 

wzorów i nazw związków 
chemicznych. 

Materiał zostanie przekazany 
za pomocą gmail/ librus 

 

 język niemiecki 
Temat:In der Schule lerne 

ich” 
Materiał zostanie przesłany 

drogą mailową 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 30 marca - 3 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

j. polski 
Temat: We współpracy  

z biblioteką. 
Materiały zostaną przekazane 

przez Librusa. 
 
 

matematyka 
Temat: Równania - utrwalenie 

wiadomości. 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą gmail/ librus 
 

j. polski 
Temat: Epika i gatunki 
epickie-powtórzenie. 

Materiały zostaną przekazane 
przez Librusa lub za pomocą 

e-mail. 
 

matematyka 
Temat: Równania - utrwalenie 

wiadomości. 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą gmail/ librus 
 
 

j.polski 
Temat: Podsumowanie 

wiadomości na temat lektury- 
test. 

Materiały zostaną przekazane 
przez Librusa lub za pomocą 

e-mail. 
 

matematyka 
Temat :Przekształcanie 

wzorów. 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą gmail/ librus 
 

j. niemiecki 
Temat:In der Schule lerne ich 

Materiał zostanie przesłany 
drogą mailową 

chemia 
Temat: Znaczenie 

wartościowości pierwiastków 
chemicznych przy ustalaniu 

wzorów i nazw związków 
chemicznych. 

Materiał zostanie przekazany 
za pomocą gmail/ librus 

j. angielski 
Temat: First Conditional - 

pierwszy tryb 
warunkowy(Obejrzenie 

prezentacji, wykonanie ćwiczeń. 
Materiały w classroom) 

historia 
Temat: “Film historyczny”  

(Uczniowie otrzymają pytania 
do filmu na maila.) 

 

j. angielski 
Temat: Future forms. 
(Wykonanie ćwiczeń 

przesłanych przez classroom) 

geografia 
Produkcja roślinna i hodowla 

w Polsce  
wykorzystanie e-podręczników 

materiały na kontach @ 

biologia 
Temat: Budowa, działanie i 

higiena układu wydalniczego. 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą gmail/ librus. 

inf chł/dz 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - rysowanie z 
kodem. 

uczniowie dostali kody do 
strony z kursem 

fizyka 
Temat: Opory ruchu. Materiał 

zostanie przekazany za 
pomocą e-maili/przez 

Classroom. 

 muzyka 
Temat: Warsztat muzyczny. 

Materiał przekazany przez 
Librus.  

  wf chł  
Temat: Ogólnorozwojowy 
obwód stacyjny 

Materiał przekazany przez 
librus. 

                       wf dz 
Temat: Zumba- układ ćwiczeń 
przy muzyce  

Materiał  przekazany będzie 
za pomocą gmaila 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 30 marca - 3 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

język polski 
Temat: Życie 

 w okupowanej Warszawie. 
Materiały zostaną przekazane 

za pomocą Librus lub 
e-mail,lekcja on-line.  

biologia 
Temat: Cechy populacji 

biologicznej. 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą gmail/ librus. 

fizyka 
Temat: Fale 

elektromagnetyczne. 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą e-maili/przez 
Classroom. 

chemia 
Temat: Kwas metanowy  
i etanowy- właściwości. 

Materiał zostanie przekazany 
za pomocą gmail/ librus 

 

język polski 
Temat :Opowieść 

 o ludziach, którzy potrafili 
pięknie żyć i pięknie 

umierać-powtórzenie.Materiał
y zostaną przekazane za 
pomocą Librus lub e-mail.  

matematyka 
Temat: Czytanie diagramów. 

Materiał w Classroom. 

język angielski gr. 2 
Temat: Czasowniki związane 

ze sportem.  
Podręcznik s. 76. Materiały 
przekazane przez Gmail. 

matematyka 
Temat: Podział 

proporcjonalny. 
Meet online 

język angielski gr. 2 
Temat: Czytanie ze 

zrozumieniem. 
Podręcznik s. 77. Materiały 
przekazane przez Gmail. 

geografia 
Temat: 

Wulkany i trzęsienia ziemi- 
przyczyny i skutki 

Materiały na kontach @ 
lekcja on-line. 

historia 
Temat: Od Gomułki do Gierka 

- film. 
Pytania do filmu uczniowie 

otrzymają na gmail. 

język angielski gr.1 
Temat: Passive voice - czasy 

przeszłe. Passive questions  - 
zadawanie pytań w stronie 

biernej. Materiały w Classroom. 

język polski 
Temat:W służbie Małego 

Sabotażu i dywersji. 
Materiały zostaną przekazane 
za pomocą Librus lub e-mail.  

matematyka 
Temat: Podział 

proporcjonalny. 
Materiał w Classroom. 

język angielski gr.1 
Temat: Crimes and criminals - 

nazwy przestępstw 
 i przestępców. 

 Podr. s. 66. Plik dźw.i mat. 
 w Classroom.  

wychowanie fizyczne chłopcy 
Temat:Ogólnorozwojowy 

obwód stacyjny. 
Materiał przekazany przez 

Librus. 

informatyka 
Temat: Programowanie  

z Khan Academy - rysowanie 
z kodem. 

Uczniowie dostali kody  
do strony z kursem. 

język niemiecki gr.1 
Temat:Urlaubsziele. 

Materiał zostanie przesłany 
drogą mailową. 

język niemiecki gr.2 
Temat:Urlaubsziele. 

Materiał zostanie przesłany 
drogą mailową. 

wychowanie fizyczne 
dziewczęta 

Temat: Zumba- układ ćwiczeń 
przy muzyce. 

Materiał  przekazany będzie 
  za pomocą Gmail. 

   zajęcia z wychowawcą 
Temat:Jak radzić sobie ze 

stresem. Plan dnia. 
Materiały zostaną przekazane 
za pomocą Librus lub e-mail. 

Lekcja on-line.  
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 30 marca - 3 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Odcinki w 

ostrosłupach. 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą gmail/ librus 
 

j.polski 
Temat:  

 #ZostańWDomu. 
 A co czytasz?  

Materiał przekazany przez 
Librus i Gmail 

j.angielski gr.1  
Temat: Crimes and criminals - 

nazwy przestępstw i 
przestępców. Podr. str. 66. Plik 
dźw. oraz mat. w classroomie. 

matematyka 
Temat: Podział 

proporcjonalny. 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą gmail/ librus 
 

j.polski 
Temat: Przecinek - ważny! 

Materiały YT 

j.angielski gr.1 
Temat: Passive voice - czasy 

przeszłe. Passive questions  - 
zadawanie pytań w stronie 

biernej. Materiały w 
classroomie.  

j.angielski gr.2 
Temat:Mowa zależna w 

twierdzeniach i przeczeniach 
- ćwiczenia. 

Materiały w classroomie. 

j.polski 
Temat:Szkoła pisania. 

Recenzja.  
Materiał i słownictwo w 

podręczniku oraz przekazany 
@ 

j.angielski gr.2 
Temat: Mowa zależna w 

pytaniach. 
Prezentacja i materiały w 

classroomie. 

historia 
Temat: Od Gomułki do Gierka 

- film. 
Pytania do filmu uczniowie 

otrzymają na gmail. 
 

geografia 
Temat: 

Wulkany i trzęsienia ziemi 
-przyczyny i skutki 

materiały na kontach @ 
 

biologia 
Temat: Cechy populacji 

biologicznej. 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą gmail/ librus 
 

matematyka 
Temat: Bryły - utrwalenie 

wiadomości.  
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą gmail/ librus 
. 

chemia 
Temat: Kwas metanowy i 
etanowy- właściwości. 

Materiał zostanie przekazany 
za pomocą gmail/ librus 

 

j.niemiecki gr.1 
Temat:Urlaubsziele 

Materiał zostanie przesłany 
drogą mailową 

wf chł 
Temat:Ogólnorozwojowy 

obwód stacyjny 
Materiał przekazany przez 

librus 

            informatyka gr.2 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - rysowanie z 
kodem. 

uczniowie dostali kody do 
strony z kursem 

 

             fizyka 
Temat: Fale 

elektromagnetyczne. 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą e-maili/przez 
Classroom. 

                  wf dz 
Temat: Zumba- układ ćwiczeń 
przy muzyce  

Materiał  przekazany będzie 
za pomocą gmaila 

 

j.niemiecki gr.2 
Temat:Urlaubsziele 

Materiał zostanie przesłany 
drogą mailową 

informatyka gr.1 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - rysowanie z 
kodem. 

uczniowie dostali kody do 
strony z kursem 

    edukacja dla bezp.  
Temat: Inne groźne 

przypadki. 
 Materiał został przekazany za 

pomocą g-maili 

lekcja wychowawcza 
Temat:Skutki nadmiernego 

korzystania z sieci. 
Materiały zostaną przesłane 

drogą mailową 
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