
Plan zajęć - Oddział przedszkolny 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 6 kwietnia - 8 kwietnia 2020 r. 
 
Poniedziałek - 6 kwietnia 2020 r 
Temat dnia : F jak farby. 
Zapoznanie z literą f -małą i wielką. Ćwiczenia grafomotoryczne utrwalające 
poznaną literę. Karty pracy - s. 82, 83, 84, 85. Oglądanie obrazka. Wskazywanie 
tego, co w swojej nazwie ma głoskę f. Próba czytania tekstu. Dzielenie nazw 
obrazków na głoski. Czytanie połączeń litery f  z poznanymi literami. Tworzenie 
wyrazów poprzez naklejanie odpowiednich liter w pustych okienkach. 
Rozwiązywanie krzyżówki. Kreślenie litery f, F  w powietrzu, na dywanie, malowanie 
jej farbami.Karty pracy - s. 76. Czytanie zdań. Ocenianie, które zdania są prawdziwe; 
skreślanie zdań fałszywych. Pisanie litery f, F.  Oglądanie zdjęć, obrazków zwierząt 
z wiejskiego podwórka- nazywanie ich, dzielenie nazw na sylaby, na głoski. 
 
 
Wtorek - 7 kwietnia 2020 r. 
Temat dnia : Awantura na wiejskim podwórku. 
Karta pracy s. 86. Kolorowanie rysunku wg. wzoru. Określanie czyje to dziecko. 
Słuchanie opowiadania S. Kraszewskiego - “ Awantura na wiejskim podwórku”. 
https://www.youtube.com/watch?v=UuCFX15Z1bI 
Ćwiczenia w książce s. 70, 71. Czytanie co mówią zwierzęta. Wskazywanie zwierząt 
na obrazku. Czytanie tekstu o zwierzętach z wiejskiego podwórka. Karty pracy s. 77. 
- Nazywanie zwierząt przedstawionych  na obrazku. Odszukanie wśród naklejek 
wyrazów - ich nazw, naklejenie pod odpowiednim obrazkiem. Wysłuchanie dźwięków 
jakie wydają zwierzęta na wiejskim podwórku. Karty pracy s.87. - Nazywanie par 
zwierząt - rodziców. Nazywanie dzieci zwierząt. Praca plastyczna - kurczak z 
papieru. https://www.youtube.com/watch?v=Z9mwqB1Si3E 
 
j. angielski 
https://liblink.pl/zWMtS7tSUH 
 
https://liblink.pl/JH20drmwCb 
 
https://liblink.pl/iwkfO5F2Ws 
 
https://liblink.pl/ARgoxUdQ30 
 
https://liblink.pl/5QDAuCymm5 
 
Środa - 8 kwietnia 2020 r 
Temat dnia : W gospodarstwie agroturystycznym. 
Karta pracy s.89 - Czytanie tekstu , wypowiedzi zwierząt o sobie. Kolorowanie 
rysunków zwierząt. Dla chętnych nauka piosenki- “ Na podwórku” 
https://www.youtube.com/watch?v=Uq57eMCBBzI 
Karta pracy - s. 88. Układanie zadań tekstowych na dodawanie i na odejmowanie. 
Wpisywanie odpowiednich znaków i liczb. Karta pracy - s.90. Po co prowadzimy 
hodowlę zwierząt na wsi. Karty pracy - s. 91, 92, 93, 94. Nazywanie narzędzi 
potrzebnych do pracy na działce oraz czynności, które wykonują rolnicy. Oglądanie 
obrazków narzędzi ogrodniczych. Kończenie rysowania, jak rozwija się cebula. 
Czego potrzebuje cebula , żeby rosnąć. Karta pracy - s. 95,96 . - ćw. 
grafomotoryczne. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UuCFX15Z1bI
https://www.youtube.com/watch?v=Z9mwqB1Si3E
https://liblink.pl/zWMtS7tSUH
https://liblink.pl/JH20drmwCb
https://liblink.pl/iwkfO5F2Ws
https://liblink.pl/ARgoxUdQ30
https://liblink.pl/5QDAuCymm5
https://www.youtube.com/watch?v=Uq57eMCBBzI


Plan zajęć - 1a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 6 kwietnia - 8 kwietnia 2020 r. 
 
 
Poniedziałek - 6 kwietnia 2020 r. 
Temat dnia: Przygotowania do świąt. 
Wykonanie wielkanocnej pisanki wybraną techniką.Ćwiczenia w czytaniu i kształtnym pisaniu. 
Utrwalenie stosunków przestrzennych. Budowa ptasiego jaja. Obliczenia pieniężne. 
P:76,77 
Ćw.j.p.74-77  mat:74,75 
 
Dla chętnych: 
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia  
Ozdoby wielkanocne z tego co mamy w domach: 
https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642631/ 
https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642574/ 
https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642562/ 
https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642567/ 
https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642560/ 
FILM - Jak z jajka powstaje kura /pod koniec strony/ 
https://www.szkolneinspiracje.pl/wielkanocne-eksperymenty/  
 
Wtorek - 7 kwietnia 2020 r. 
Temat dnia:Świąteczny stół. 
Rozpoznawanie i podawanie nazw warzyw i owoców. Doskonalenie techniki czytania. Układanie i 
zapisywanie wyrazów. Rozwiązywanie zadań z treścią. Domowe przygotowania do świąt. 
P:78,79 
Ćw.j.p.78,79  mat:76,77 
 
 
 j. angielski 
Temat:Happy Easter. 
Materiał zostanie przekazany przez Dziennik Librus 
 
 
 
Środa - 8 kwietnia 2020 r. 
Temat dnia:Śmigus dyngus. 
Czytanie wiersza”Śmigus”. Kończenie zdania dotyczącego bezpiecznego zachowania.Odczytywanie 
hasła z plątaninki sylabowej. Układanie i zapisywanie podpisów do ilustracji. Zadania rozmaite. 
P:80,81 
Ćw.j.p.80-83  mat:78,79 
 
 
Religia: 
Temat:Symbole wielkanocne. 
Podręcznik s.85-przeczytaj i przepisz temat do zeszytu. 
Pod tematem narysuj: 
-Baranka paschalnego  
-paschał 
-pisankę 
Zadanie to zostanie również przekazane przez librus 
 
Informacje przekazywane telefonicznie, SMS. 

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642631/
https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642574/
https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642562/
https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642567/
https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642560/
https://www.szkolneinspiracje.pl/wielkanocne-eksperymenty/


Plan zajęć - 1b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 6 kwietnia - 8 kwietnia 2020 r. 
 
Poniedziałek - 6 kwietnia 2020 r. 
Temat : Rośliny w naszej klasie. 
Rodzaje, pielęgnacja i warunki potrzebne do rozwoju roślin doniczkowych. Odkodowanie 
zaszyfrowanych nazw popularnych roślin doniczkowych.Układanie obrazka z puzzli. Ćwiczenia w 
dodawaniu w zakresie 20. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Ruch przy muzyce. 
 
Podr.str. 37;  ćw. pol. str.38, 39;  ćw. mat. str.40, 41 
Materiały przekazane przez dziennik Librus oraz mailowo. 
 
 
Wtorek - 7 kwietnia 2020 r. 
Temat: Przygotowania do świąt. 
Zapoznanie z tekstem pt “ Wesołe jajko” ks. Jana Twardowskiego oraz ilustracjami w podręczniku. 
Wykonanie ozdoby na wielkanocny stół. Zapoznanie z budową ptasiego jaja. Rozwiązywanie zadań 
tekstowych na obliczenia pieniężne. Ruch przy muzyce. 
 
Podr.str. 76 i 77;  ćw. pol. str.74-76; ćw.mat.str.74 i 75 
Materiały przekazane przez dziennik Librus oraz mailowo 
 
Język angielski 
Temat:Happy Easter. 
Materiał zostanie przekazany przez Dziennik Librus. 
 
 
Środa - 8 kwietnia 2020 r. 
Temat: Śmigus-dyngus. 
Zapoznanie ze zwyczajami ludowymi związanymi z lanym poniedziałkiem w oparciu o wiersz 
Władysława Broniewskiego pt “Śmigus” oraz ilustracje z podręcznika. Redagowanie zakończenia 
zdania dotyczącego bezpiecznego i kulturalnego zachowania podczas zabaw śmigusowych. 
Wykonanie wiosennej kanapki inspirowane fotografią w podręczniku. Ćwiczenia utrwalające 
dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Ruch przy muzyce. 
 
Podr.s.78-81;  ćw.pol.str.80-84;  ćw. mat.76, 77 
Materiały przekazane przez dziennik Librus i mailowo 
 
 
 
 
 
 



Plan zajęć - 1c 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 6 kwietnia - 8 kwietnia 2020 r. 
 
Poniedziałek - 6 kwietnia 2020 r. 
 
Temat dnia: Przygotowania do świąt 
Zapoznanie z tekstem ks.Jana Twardowskiego”Wesołe jajko”.Ćwiczenia w czytaniu i 
w kształtnym pisaniu.Utrwalenie stosunków przestrzennych.Rozwijanie 
spostrzegawczości.Zapoznanie z budową ptasiego jajka.Wykonanie koszyczka wg 
instrukcji.Rozwiązywanie zadań z treścią na obliczenia pieniężne. 
Podr.-s.76.,77.,101,102.,karty ćwiczeń-s.74.-77.,karty matematyczne-s.74.,75.,85. 
Materiały zostaną przekazane SMS-em. 
 
 
Wtorek - 7 kwietnia 2020 r. 
 
Temat dnia: Świąteczny stół 
Rozpoznawanie nazw warzyw i owoców potrzebnych do ozdobienia świątecznego 
baranka.Doskonalenie techniki czytania.Układanie i zapisywanie 
wyrazów.Rozwiązywanie zadań tekstowych.Rozkład liczb na składniki.Wykonanie 
wielkanocnych pisanek. 
Podr.-s.78.,79.,karty ćwiczeń-s.78.-79.,karty matematyczne-s.76.-78.,86. 
Materiały zostaną przekazane SMS-em. 
Język angielski 
Temat:Happy Easter. 
Materiał zostanie przekazany przez Dziennik Librus 
 
 
Środa - 8 kwietnia 2020 r. 
 
Temat dnia: Śmigus-dyngus 
Zapoznanie z treścią wiersza W.Broniewskiego”Śmigus”.Kończenie zdania 
dotyczącego właściwego i bezpiecznego zachowania się podczas zabaw 
śmigusowych.Odczytywanie hasła z plątaninki sylabowej.Układanie i zapisywanie 
podpisów do ilustracji.Przepisywanie zdania. 
Podr.-s.80.,81.,karty ćwiczeń-s.80.-83.,90.ćw.9. 
Materiały zostaną przekazane SMS-em. 
 
 
 



Plan zajęć - 2a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 6 kwietnia - 8 kwietnia 2020 r. 
 
Poniedziałek - 6 kwietnia 2020 r. 
Temat dnia:Wielkanocny czas  
Matematyka-Powtórzenie wiadomości o kilogramie i dekagramie. Rozwiązywanie zadań związanych 
z masą. Rozwiązywanie krzyżówki matematycznej. Rozwiązywanie zadania rozwijającego logiczne 
myślenie.P.str 118, K.P str 60-61 
 
J.Polski Swobodne wypowiedzi U. na temat przygotowań do świąt oraz zwyczajów i symboli 
wielkanocnych na podstawie własnych doświadczeń oraz wiersza Jerzego Ficowskiego Kolorowe 
bazie P str.74., Gimnastyka oka i języka - ćwiczenie w czytaniu wiersza Agnieszki Frączek Jajo P sr 
75. Wyszukiwanie i zapisywanie wyrazów związanych z Wielkanocą.KP str 80 Uzupełnianie zdania.  
Poczytanka (na końcu podręcznika) Jajko z niespodzianką.P str 96 
Nauka piosenki “Pisanki , kraszanki” str 109 
https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 
  
 
Wtorek - 7 kwietnia 2020 r. 
Temat dnia:Wielkanocne zabawy cz1 
Matematyka-Gra Wielkanocne zabawy. KP str 62-63 Mnożenie i dzielenie w zakresie 100.  
J.polski Wprowadzenie wypowiedzi pisemnej - życzenia.P str. 76 i 77 (bez zad 1 na tej stronie) 
Stosowanie zasad pisowni w zwrotach grzecznościowych. KP str.82  z1 -.Odczytywanie życzeń z 
pisanek. Samodzielne układanie i zapisywanie życzeń z okazji Wielkanocy.przy życzeniach możesz 
też skorzystać ze swojego słownictwa o tematyce wielkanocnej) 
Rondelkolandia-wielkanocne zajączki P str 79 
Oglądanie propozycji wykonania potraw z jaj (materiały przesłane na Librus) 
 
Język angielski 
 
Temat:Happy Easter. 
Materiał zostanie przekazany przez Dziennik Librus 
 
j.angielski 
 
Środa - 8 kwietnia 2020 r. 
 
Tema dniat-Wielkanocne zabawy cz.2 
J.polski -Wysłuchanie tekstu Wielkanocne zabawy. Rozmowa na temat zabaw wielkanocnych. 
Opowiadanie o zwyczajach związanych ze Świętami Wielkanocnymi.  Uzupełnianie zdania o tańcu z 
jajkiem na podstawie tekstu o zabawach wielkanocnych KP str 83.z2 Dopisywanie określeń 
świątecznego mazurka-z.3. Pisanie, kiedy obchodzi się śmigus-dyngus i na czym on polega z.4 
-Mini sprawdzian- Ćwiczymy z Noni KP str 64-65-Rozwiązywanie zadań tekstowych na dzielenie i 
mnożenie. Rozwiązywanie zadania tekstowego - obliczanie masy produktów. Wskazywanie 
kwadratów. Rozpoznawanie linii prostych, krzywych i łamanych na planie. 
 
zaj.praktyczne-Ćwiczenia dodatkowe.Zrób to sam!  dla chętnych Wykonanie pracy technicznej 
"Wielkanocny koszyczek" zgodnie z instrukcją KP str. 81  lub z wykorzystaniem przesłanych linków i 
stron internetowyc https://www.youtube.com/watch?v=EukfLe7yhkk 
Można też wykonać inne ozdoby świąteczne - prześlę materiały na Librus 
 
Do zeszytu wpiszcie temat “Święta Wielkanocne” i przepiszcie jak najpiękniej pierwszą zwrotkę i 
refren . Możecie narysować koszyczek o którym jest mowa w pierwszej zwrotce, lub (dla osób 
mających drukarki) wydrukować malowanke, którą prześlę na Librus. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4
https://www.youtube.com/watch?v=EukfLe7yhkk


Plan zajęć - 2b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 6 kwietnia - 8 kwietnia 2020 r. 
 
Poniedziałek - 6 kwietnia 2020 r. 
 
Wielkanoc. 
 
Wielkanocny czas. 
Czytania wiersza J. Ficowskiego - “ Kolorowe bazie “. Opowiadanie treści odnośnie przygotowań do 
świąt; zwyczaje i symbole świąteczne. Głośne czytanie wiersza  
“ Jojo “ - ćwiczenia głośnego czytania, ze zwróceniem uwagi na intonację, interpunkcję. P.s.74-75. 
Stosowanie zasad pisowni w zwrotach grzecznościowych. Pisemne uzupełnianie zdań. K.s.80. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z masą. Utrwalenie wiadomości o jednostkach : 
kilogram, dekagram. KM.s. 60-61. 
Wykonanie pracy plastycznej przez dzieci wg własnego pomysłu ( koszyczek wielkanocny, pisanka, 
kartka świąteczna ). 
 
Linki do wykorzystania w pracy z dziećmi. 
https://www.youtube.com/watch?v=EukfLe7yhkk 
https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 
 
Materiały przesłane przez Librus. 
 
Wtorek - 7 kwietnia 2020 r. 
 
Wielkanocne zabawy.  
Próba samodzielnego przeczytania tekstu “ Wielkanocne zabawy “. P.s.78. 
Zwyczaje związane ze świętami Wielkanocnymi. Dopisywanie określeń świątecznego mazurka. 
Samodzielne układanie i zapisywanie życzeń z okazji Wielkanocy. K.s.82-83. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych - praktyczne umiejętności i wiadomości; ćwiczymy z Noni. 
KM.s.64-65. 
 
Dodatkowe linki do wykorzystania w pracy z dziećmi: 
https://liblink.pl/yeou5mQt77 
https://liblink.pl/natvUJ2MY1X 
https://liblink.pl/SpQM8JAVev 
 
Materiały zostały przesłane przez Librus. 
 
 
Środa - 8 kwietnia 2020 r. 
 
j. angielski 
Temat: I like - ulubione jedzenie 
wyrażenie: I like - lubię, rysunek ulubionej potrawy plus podpis: I like (chicken) - nazwa tego co jest na 
rysunku. 
ćwiczenie wymowy: 
https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone/level2/image_matching/unit4?cc=pl&selLanguage=pl 
 
Wielkanocne zabawy. 
Próba samodzielnego układania życzeń wielkanocnych dla najbliższych; ozdabianie wg własnej 
inwencji twórczej  - praca w zeszycie. Uzupełnianie kart pracy - ćwiczenia dodatkowe; utrwalenie 
pisania życzeń; kartka świąteczna. K.s 98-99. 
Powtórzenie wiadomości : linie proste, krzywe, łamane - zadania dodatkowe.  
KM.s 74-75. 
Scratch - kodowanie;  
 
Dodatkowe linki do wykorzystania w pracy z dziećmi: 
https://liblink.pl/dOKrbCtv7Y 
https://liblink.plOequazy9nM 
 
Materiały zostały przekazane rodzicom przez Librus. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EukfLe7yhkk
https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4
https://liblink.pl/yeou5mQt77
https://liblink.plnatvuj2my1x/
https://liblink.pl/SpQM8JAVev
https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone/level2/image_matching/unit4?cc=pl&selLanguage=pl
https://liblink.pl/dOKrbCtv7Y
https://liblink.ploequazy9nm/


Plan zajęć - 3a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 6 kwietnia - 8 kwietnia 2020 r. 
 
Poniedziałek - 6 kwietnia 2020 r. 
SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI - MARZEC - ed.mat. 
 
Ed. wczesnoszkolna - Temat: Wypalanie traw. 
Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu pod obrazem J. Chełmońskiego Wiosna. Kaczeńce. 
Opisywanie krajobrazu za oknem. Zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną i zagrożenia dla roślin i 
zwierząt podczas wypalania traw na podst. tekstu A. Wajraka Wypalanie traw. Czynności 
wykonywane przez strażaka podczas akcji. Rozpoznawanie części mowy.  
P41, 42-42, KP36/1,2,3 KP 37/4 - kropka do zeszytu 
Pięknie czytamy - P 109 List 
Obliczenia zegarowe bez przekroczenia progu 60 minut. Rozwiązywanie zadań tekstowych. 
P 124, KM24/1,2,3,4,5 KM25/6,7,8-dla chętnych,9-dla chętnych. 
Materiały przekazane przez dziennik Librus i WhatsApp. 
 
Wtorek - 7 kwietnia 2020 r. 
SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI - MARZEC - ed. ed.pol., przyr., społ,. 
 
Ozdoby wielkanocne z tego co mamy w domach: 
https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642631/ 
https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642574/ 
https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642562/ 
https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642567/ 
https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642560/ 
Ed. wczesnoszkolna - Temat: Wkrótce święta. 
Uzupełnianie diagramu. Układanie i zapisywanie życzeń z okazji Wielkanocy. Zrób to sam! - ozdoby 
wielkanocne.  
P86-87 KP80/1,2, Poczytanka P106-107 
Obliczenia szacunkowe. Rozwiązywanie zadań tekstowych.  
P137 KM60/1-6 KM61/7-10, GRA-Kiermasz wielkanocny KM62-63 
Materiały przekazane przez dziennik Librus i WhatsApp. 
 
 
Środa - 8 kwietnia 2020 r. 
FILM - Jak z jajka powstaje kura /pod koniec strony/ 
https://www.szkolneinspiracje.pl/wielkanocne-eksperymenty/ 
Materiały przekazane przez dziennik Librus i WhatsApp. 
 
Ed. wczesnoszkolna - Temat: Co się wykluwa z jaj? 
Czytanie ze zrozumieniem tekstu Co się… Rozpoznawanie zwierząt, które wykluwają się z jaj. 
Opisywanie ilustracji z użyciem przymiotników i liczebników. Pisemne wyjaśnianie zwrotów z jajkiem. 
Dopisywanie odpowiednich wyrazów wg wzoru. Kolorowanie pisanki - poznane części mowy. 
Sprawdź się - rozwiązywanie testu jednokrotnego wyboru. 
P88,89 KP82/1,2,3 KP83/4,5 KP84/5,6,7 KP97/20 
Ćwiczymy z Noni KM64-65- dla chętnych, Sprawdź się sam! - KM66-67 
 
Jęz. angielski - Temat: Posiłki w ciągu dnia.  
Materiał przekazany przez dziennik Librus oraz maile.  
 
 

https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642631/
https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642574/
https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642562/
https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642567/
https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642560/
https://www.szkolneinspiracje.pl/wielkanocne-eksperymenty/


Plan zajęć - 3b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 6 kwietnia - 8 kwietnia 2020 r. 
 
Zabawy matematyczne 
www.matzoo.pl 
https://www.digipuzzle.net/education/ 
 
 
Poniedziałek - 6 kwietnia 2020 r. 
Temat dnia: Doktor Dolittle. Wielka podróż. 
Ustalenie celu podróży doktora Dolittle do Afryki na podstawie przeczytanego tekstu fragmentu lektury 
.Próba oceny postępowania głównego bohatera. Porządkowanie imion zwierząt według kolejności 
alfabetycznej. 
P s. 53 - 57, K ćw. s. 48, ćw. 1 i 2, s.49, cw. 3 i 4. 
Matematyka: Dodawanie i odejmowanie liczb typu: 3524+2143, 4536-1213 
P s. 128- powtórzenie, K mat. s. 34,35. 
Praca plastyczna dla chętnych: Wykonać pamiętnik rysunkowy z wyprawy do Afryki. 
Materiały przekazane rodzicom SMS-em , przez WhatsApp oraz przez wiadomości w Librusie. 
 
Wtorek - 7 kwietnia 2020 r. 
Temat dnia: Doktor Dolittle. Opowiadamy Przygody. 
Układanie i zapisywanie planu wydarzeń na podstawie historyjki obrazkowej oraz tekstu lektury. 
Zredagowanie i zapisanie w zeszycie opowiadania,, Ostrzeżenie szczurów” ze zwróceniem uwagi na 
jego budowę. 
P s. 58-59, K.ćw. s. 50, ćw. 1 i 2, lektura. 
Matematyka: Liczby czterocyfrowe- rozwiązywanie zadań tekstowych. 
 P s. 129- powtórzenie, K mat. s. 38,39 
Informatyka: wysyłanie zdjęć przez WhatsAppa. 
Materiały przekazane rodzicom SMS-em , przez WhatsApp oraz przez wiadomości w Librusie. 
Odgłosy zwierząt w Afryce. 
https://www.youtube.com/watch?v=7z1YmPrPhDg 
 
Religia: 
Środa - 8 kwietnia 2020 r. 
FILM - Jak z jajka powstaje kura /pod koniec strony/ 
https://www.szkolneinspiracje.pl/wielkanocne-eksperymenty/ 
Ozdoby wielkanocne z tego co mamy w domach: 
https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642631/ 
https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642574/ 
 
Temat dnia: Wkrótce święta 
Układanie i zapisywanie życzeń dla wybranej osoby  z okazji Wielkanocy. Czytanie wiersza  Doroty 
Gellner ,, Tańczące pisanki” - dobieranie do podanych wyrazów nalepek z odpowiednimi rymami 
wiersza. 
P s. 86, K ćw. s. 80, ćw. 1 i 2 
Praca plastyczna dla chętnych: ,,Śpiący kurczak”- P s. 81 
Materiały przekazane rodzicom SMS-em , przez WhatsApp oraz przez wiadomości w Librusie. 
 
Język angielski: 
Temat: Easter. Wielkanoc 
Poznajemy nowe słownictwo związane z tematyką Wielkanocy. Gry i zabawy ze stroną 
www.anglomaniacy.pl 
 
Materiały i wyjaśnienia przesłane rodzicom przez Librus. 
 
 

http://www.matzoo.pl/
https://www.digipuzzle.net/education/
https://www.youtube.com/watch?v=7z1YmPrPhDg
https://www.szkolneinspiracje.pl/wielkanocne-eksperymenty/
https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642631/
https://pl.pinterest.com/pin/580401470716642574/
http://www.anglomaniacy.pl/


Plan zajęć - 3c 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 6 kwietnia - 8 kwietnia 2020 r. 
 
Poniedziałek - 6 kwietnia 2020 r. 
Temat: Doktor Dolittle. Wielka podróż 
Dodawanie i odejmowanie liczb typu: 3524 + 2143, 4536 - 1213.Rozwiązywanie 
zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie liczb czterocyfrowych. Obliczanie 
sum i różnic liczb czterocyfrowych według wzorów. Rozwiązywanie krzyżówki 
matematycznej. Rozwiązywanie zadania z elementami kodowania.P/128, 
KM/34-45/1-8 
Materiały przekazane przez dziennik Librus, sms, WhatsApp.  
 
Wtorek - 7 kwietnia 2020 r. 
Temat: Wkrótce święta. 
Uzupełnianie diagramu. Określanie nastroju wiersza Doroty Gellner Tańczące 
pisanki. Dobieranie do podanych wyrazów nalepek z odpowiednimi rymami z 
wiersza Tańczące pisanki. Układanie i zapisywanie życzeń dla wybranej osoby z 
okazji Wielkanocy. Poczytanka Międzygalaktyczna maź. Ćwiczenia 
dodatkowe.P/86-87;KP/80-81/1-2;KP/97/20 
Materiały przekazane przez dziennik Librus, sms, WhatsApp. 
 
Język angielski 
Temat:Happy Easter. 
Materiał zostanie przekazany przez Dziennik Librus 
 
Środa - 8 kwietnia 2020 r. 
Temat:Co się wykluwa z jaj? 
Czytanie ze zrozumieniem. Zaznaczanie poprawnych odpowiedzi. Rozwiązywanie 
rebusów, zapisywanie rozwiązań, wyjaśnianie znaczeń każdego z nich. Pisemne 
wyjaśnienie zwrotu obchodzić się z kimś jak z jajkiem. Sprawdź się! Rozwiązywanie 
testu jednokrotnego wyboru, sprawdzenie przez U. stopnia opanowania wiadomości 
na temat zagadnień gramatycznych i form wypowiedzi.P/88-89,KP/82-84/1-7 
Materiały przekazane przez dziennik Librus, sms, WhatsApp. 
 
 
 



Plan lekcji - 4a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 6 kwietnia - 8 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Sprawdzian 

wiadomości z działu: Figury 
geometryczne. 

Materiał zostanie przekazany 
za pomocą Eduelo. 

j.polski 
Temat: 

Test ze znajomości treści 
lektury “Mikołajek”. 

Materiały przesłane przez 
Librus i gmail. 

 

matematyka 
Temat: Rozszerzanie 
i skracanie ułamków. 

Materiał zostanie przekazany 
za pomocą e-maili. 

  

j.polski 
Temat: Podsumowanie 
analizy lektury “Kajko 

i Kokosz”-test. 
Materiał zostanie przekazany 

przez Librusa lub e-mail. 

j.angielski 
Temat: Wyrażanie próśb.  

Podręcznik str. 88-89.  
Materiał zostanie przekazany 

drogą mailową.  

historia 
Temat:Jak powstał “Mazurek 

Dąbrowskiego?” 
Materiał zostanie przekazany 

drogą mailową. 

  

technika 
 Temat; Rowerem przez 

skrzyżowanie 
Materiał zostanie przekazany 

przez Librus 

przyroda 
Temat:Uzależnienia są 

groźne. 
Materiał zostanie przekazany 

przez Librus 
 

WFdz/ chł 
Temat:Gry i zabawy 

kształtujące zwinność, zręczność. 
Materiał wysłany przez librus i 

gmail 

  

informatyka dz. 
Temat:Programujemy w 

środowisku Baltie-operacje 
na fragmencie programu. 

Materiał zostanie przekazany 
przez Librus 

    

informatyka chł 
Temat:Programujemy w 

środowisku Baltie-operacje 
na fragmencie programu. 

Materiał zostanie przekazany 
przez Librus 

  

    

 



Plan lekcji - 4b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 6 kwietnia -8 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

historia  
Temat: Jak powstał 

“Mazurek Dąbrowskiego?” 
Materiał zostanie 

przekazany drogą mailową 
 
 

j.polski 
Temat: ABC ortografii.  

Materiał - Librus 

j. polski 
Temat: Z różnych okazji. 

Piszemy życzenia. 
Materiał - Librus 

  

matematyka 
Temat: Skala na planach. 

Materiał - Librus 

j.angielski 
Temat: Happy Easter. 

Materiał zostanie 
przekazany przez Dziennik 

Librus 

matematyka 
Temat:Skala na planach. 

Materiał - Librus 

  

WF dz/ chł 
Temat:Gry i zabawy 

kształtujące zwinność, 
zręczność. 

Materiał wysłany przez librus 
i gmail 

przyroda 
Temat:Uzależnienia są 

groźne. 
Materiał zostanie 

przekazany przez Librus 
 

informatyka dz. 
Temat:Programujemy w 

środowisku 
Baltie-operacje na 

fragmencie programu. 
Materiał zostanie 

przekazany przez Librus 

  

technika 
Temat; Rowerem przez 

skrzyżowanie 
Materiał zostanie 

przekazany przez Librus 
 

 informatyka chł 
Temat:Programujemy w 

środowisku 
Baltie-operacje na 

fragmencie programu. 
Materiał zostanie 

przekazany przez Librus 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 6 kwietnia - 10 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Różne sposoby 

zapisywania długości i masy. 
 Materiał przekazany przez 

Librus 
 

j. polski  
Temat: Z różnych okazji. 

Piszemy życzenia.  
Materiał - Librus 

 

matematyka 
Temat: Różne sposoby 

zapisywania długości i masy. 
 Materiał przekazany przez 

Librus 
 
 

  

j. polski  
Temat: Zostań mistrzem 

ortografii.  
Materiał - Librus 

historia 
 Temat :Polska Bolesława 

Krzywoustego.. 
Materiał zostanie przesłany na 

librus. 

j.angielski 
Temat: Planowanie podróży. 

Podręcznik str. 93.  
Materiał zostanie przekazany 

przez Librus i na podane maile. 

  

j. angielski 
Temat:Czytanie tekstu ze 

zrozumieniem.  
Podręcznik str. 92. 

biologia 
Temat: Mszaki- 

charakterystyka 
Materiał zostanie przekazany 

przez Gmail 
 

geografia 
W wilgotnym lesie 

równikowym i w lesie strefy 
umiarkowanej 

materiały przekazane drogą @ 
wykorzystanie e-podręczników 

  

Inf chł 
Temat: StudioCode 

Programowanie Minecraft 
Adventurer  

programowanie w oparciu o 
platformę StudioCode 

 

WFdz/ chł 
Temat:Gry i zabawy 

kształtujące zwinność, zręczność. 
Materiał wysłany przez librus i 

gmail 
 
 

   

Inf dz. 
Temat:StudioCode 

Programowanie Minecraft 
Adventurer  

programowanie w oparciu o 
platformę StudioCode 

 

    

 



Plan lekcji - 5b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 6 kwietnia - 8 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Różne sposoby 

zapisywania długości i masy. 
 Materiał przekazany przez 

Librus 

j.polski 
Temat: Wyrazy 

dźwiękonaśladowcze. 
Materiał zostanie przekazany 

przez dziennik Librus. 

matematyka 
Temat: Różne sposoby 

zapisywania długości i masy. 
 Materiał przekazany przez 

Librus 

  

j. polski 
Temat: Wyrazy naśladujące 

dźwięki. 
Materiał zostanie przekazany 

przez dziennik Librus. 

historia 
Temat: Polska Bolesława 

Krzywoustego. 
Materiał zostanie przesłany na 

librus. 
 

j. angielski 
Temat: Planowanie podróży. 

Podręcznik str. 93. Materiał 
zostanie przekazany przez 
Librus i na podane maile.  

  

j. angielski 
Temat: Czytanie tekstu ze 

zrozumieniem.  
Podręcznik str. 92 

informatyka chł. 
Temat:Poczta elektroniczna i 

adres e-mail 
Materiał wysłany przez librus i 

gmail 
 

biologia 
Temat: Mszaki- 

charakterystyka 
Materiał zostanie przekazany 

przez Gmail 

  

geografia 
W wilgotnym lesie 

równikowym i w lesie strefy 
umiarkowanej 

materiały przekazane drogą @ 
wykorzystanie e-podręczników 

informatyka dz. 
Temat:Poczta elektroniczna i 

adres e-mail 
Materiał wysłany przez librus i 

gmail 
 

  : 

W wilgotnym lesie 
równikowym i w lesie strefy 

umiarkowanej 
materiały przekazane drogą @ 
wykorzystanie e-podręczników 

WF dz/chł 
Temat:Gry i zabawy 

kształtujące zwinność, 
zręczność. 

Materiał wysłany przez librus i 
gmail 

   

 



Plan lekcji - 5c 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 6 kwietnia - 8 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat:Mnożenie ułamków 
dziesiętnych przez liczby 

naturalne. 
Materiały przekazane przez 

Librus. 

j. polski 
Temat: Dla tych, którzy 

poszukują piękna… - Leopold 
Staff “Czucie niewinne”. 

Materiały, karty pracy 
przekazane przez Librus 

j. polski 
Temat: O źródle, z którego im 
więcej się weźmie wody, tym 

więcej jej napływa. 
Materiały, ścieżka dźwiękowa, 
karta pracy przekazane przez 

Librus  

  

j. angielski 
Temat:  Is Moriarty telling the 
truth? – odnajdowanie różnic 
na obrazkach na podstawie 
słuchanego tekstu. Podr. str. 

66. 
Plik dźwiękowy i karta pracy 

przesłane przez Librus. 
 

WFdz/ chł 
Temat:Gry i zabawy 

kształtujące zwinność, 
zręczność. 

Materiał wysłany przez librus 
i gmail 

 
 

j. angielski 
Temat: My school trip – 

opisywanie przedmiotów i 
miejsc. Podr. str.68 
 (praca z tekstem) 

  

geografia 
W wilgotnym lesie 

równikowym i w lesie strefy 
umiarkowanej 

materiały przekazane drogą @ 
wykorzystanie e-podręczników 

informatyka ch 
Temat: Bezpieczeństwo w 

sieci podczas nauki zdalnej i 
higiena pracy na komputerze 

Lekcja on-line  
godz. 10.00 

matematyka 
Temat:Mnożenie ułamków 
dziesiętnych przez liczby 

naturalne. 
Materiały przekazane przez 

Librus. 

  

j.polski 
Temat: Różnie rozumiane 

szczęście. 
Materiały - podr. str. 210, 

ćwiczenia przekazane przez 
Librus 

biologia 
Temat: Mszaki- 

charakterystyka 
Materiał zostanie przekazany 

przez Gmail 
 

historia 
Temat: Polska Bolesława 

Krzywoustego. 
Materiał zostanie przesłany na 

librus. 

  

Zajęcia wychowawcze. Temat: 
rozmawiamy o radzeniu sobie 
z izolacją w czasach epidemii 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 6 kwietnia - 8 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat:Dodawanie i 

odejmowanie.Materiał 
przekazany przez Librusa i 

Gmaila. 

język angielski 
Temat: The eco village - 

podawanie danych 
liczbowych. Podr. str. 80. 

Strona bierna - prezentacja i 
film na classroomie. 

matematyka 
Temat:Dodawanie i 

odejmowanie.Materiał 
przekazany przez Librusa i 

Gmaila. 
 

  

WF dz/ chł 
Temat: Zumba- układ 
ćwiczeń przy muzyce. 

Materiał  przekazany będzie 
  za pomocą Gmaila. 

 

historia 
Temat: Ostatni król Polski. 

Materiały, karty pracy 
przekazane przez classroom 

j.polski  
Temat: Warto czerpać 

z tradycji.  
Materiał - Librus 

  

j. polski  
Temat: Zostań mistrzem 

ortografii.  
Materiał - Librus 

j. polski  
Temat: Kryzys psychiczny 

a kwarantanna.  
Materiał - Librus  

Meet 

geografia 
Przemysł i usługi we 

Francji 
Materiał przekazany drogą 

@ na konta uczniów 
wykorzystanie 

e-podręczników 

  

biologia 
Temat:Przegląd i 
znaczenie gadów 

Materiał przekazany przez 
Librusa i Gmaila. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 6 kwietnia - 8 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Dodawanie i 

odejmowanie  
Materiały przesłane przez 

Librus i gmail 
 
 

historia 
Temat: Czasy saskie. 

Materiał zostanie przesłany 
na maila. 

matematyka 
Temat: Dodawanie i 

odejmowanie  
Materiały przesłane przez 

Librus i gmail 
 
 
 

  

j. polski 
Temat:Zadbaj o poprawną 

polszczyznę. 
Materiały przesłane przez 

Librus i gmail 
 
 

j. polski 
Temat: Spotkanie  

z mistrzem słowa- Janem 
Kochanowskim. 

Materiały przesłane przez 
Librus i gmail 

 

j. polsk 
Temat:Powtórzenie 

wiadomości na temat 
przysłówka. 

Materiały przesłane przez 
Librus i gmail 

 

  

j. angielski chł 
Temat: My home. Czytanie 

ze zrozumieniem. 
Materiały przesłane przez 

classroom. 

WFdz/ chł 
Temat: Zumba- układ 
ćwiczeń przy muzyce. 

Materiał  przekazany będzie 
  za pomocą Gmail. 

 

Geografia 
Przemysł i usługi we 

Francji 
Materiał przekazany drogą 

@ na konta uczniów 
wykorzystanie 

e-podręczników 

  

j. angielski dz 
Temat: The eco village - 

podawanie danych 
liczbowych. Podr. str. 80. 

Strona bierna - prezentacja i 
film na classroomie. 

biologia 
Temat:Przegląd i 
znaczenie gadów 

Materiał przekazany przez 
Librusa i Gmaila. 

 

lekcja wychowawcza 
Temat: Nasze tradycje 

wielkanocne 
                 lekcja z 
wykorzystaniem meet 

godz. 10:00 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 6 kwietnia - 8 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat:Powtórzenie 

wiadomości z działu 
”Liczby dodatnie i liczby 

ujemne”. 
Materiały przekazane przez 

Librus. 

j. polski 
Temat: Średniowieczni 

rycerze. 
Materiały, filmy, prezentacja 
i zadania przesłane przez 

classroom 

j. polski 
Temat: Opisujemy witraż. 

 
Materiały, karty pracy,  link 
do filmu przesłane przez 
Librus 

  

j. angielski gr.chł. 
Temat: My home. Czytanie 

ze zrozumieniem. 
Materiały przekazane przez 

classroom. 

geografia 
Przemysł i usługi we 

Francji 
Materiał przekazany drogą 

@ na konta uczniów 
wykorzystanie 

e-podręczników 

matematyka 
Temat:Powtórzenie 

wiadomości z działu 
”Liczby dodatnie i liczby 

ujemne”. 
Materiały przekazane przez 

classroom. 

  

j. angielski gr. dz. 
Czytanie tekstu ze 

zrozumieniem. 
Podręcznik str. 78.  

WF dz/ chł 
Temat: Zumba- układ 
ćwiczeń przy muzyce. 

Materiał  przekazany będzie 
  za pomocą Gmail. 

 

biologia 
Temat:Przegląd i 
znaczenie gadów 

Materiał przekazany przez 
Librusa i Gmaila. 

 

  

j. polski 
Temat: Słowa są twoją 

wizytówką. 
Materiały przesłane przez 

Librus 

historia 
Temat: Ostatni król Polski. 
Materiały przesłane przez 

classroom. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 6 kwietnia - 8 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

j. polski 
Temat: Funkcja eufemizmów i 

prozaizmów. 
Materiały przesłanie przez 

Librus 

j. polski 
Temat: Na naszym prywatnym 
terytorium - relacje rodzinne 
oczyma krytycznej nastolatki. 

Materiały przesłane przez 
Librus - kształcenie 

umiejętności czytania ze 
zrozumieniem 

j.polski 
Temat: Analiza wypowiedzi i 

sposobu zachowania 
bohatera powieści Ewy 

Nowak. 
Materiały przekazane przez 

Librus, ćwiczenia-  ironia  

  

matematyka 
Temat: Powtórzenie 

wiadomości - Równania 
Classroom 

 

matematyka 
Temat: Powtórzenie 

wiadomości - Równania 
Classroom,online, próba 

sprawdzianu 

matematyka 
Temat:Sprawdzian 

wiadomości - RÓWNANIA 
Classroom - sprawdzian, online 

  

j.angielski 
Temat: Online film magazine. 
Czytanie ze zrozumieniem. 

Materiały przesłane przez 
classroom. 

geografia 
Zmiany w Polskim przemyśle 

Test -rolnictwo 
Materiał przesłany na konta@ 

WF dz/chł 
Temat::Edukacja 

zdrowotna-Jak prawidłowo 
się odżywiać. 

Materiał  przekazany będzie 
  za pomocą Gmail 

  

fizyka 
Temat: Energia i praca. 

Materiał zostanie przekazany 
za pomocą e-maili/przez 

Classroom. 
 

j.niemiecki 
Temat: W szkole uczę 

się-przedmioty szkolne. 
(In der Schule lerne ich) 

Materiał zostanie przesłany 
drogą mailową 

biologia 
Temat:Higiena i choroby 

układu wydalniczego 
Materiał przekazany przez 
Librusa i Gmaila. 

 

  

chemia 
Temat:Wartościowość 

pierwiastków cd 
Materiał przekazany przez 
Librusa i Gmaila. 

historia 
Temat: Odzyskanie 

niepodległości.  
Materiały zostaną przesłane 

drogą mailową. 

j.angielski 
Temat: Suffixes. Przyrostki. 

Materiały przesłane przez 
classroom. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 6 kwietnia - 8 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

j. polski 
Temat:Jak poprawnie 

akcentować wyrazy w języku 
polskim? 

Materiały przesłane przez 
Librus i gmail 

 

matematyka 
Temat: Potęga o wykładniku 

naturalnym. 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą gmail/ librus 

j. polski 
Temat: 

Test ze znajomości treści 
lektury “Mały Książę”. 

Materiały przesłane przez 
Librus i gmail. 

  

matematyka 
Temat: Potęga o wykładniku 

naturalnym. 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą gmail/ librus. 
 

j. niemiecki 
Temat: W szkole uczę 

się-przedmioty szkolne. 
(In der Schule lerne ich). 

Materiał zostanie przesłany 
drogą mailową. 

j. angielski 
Temat: Suffixes. Przyrostki. 
Materiały przekazane przez 

classroom. 

  

j. angielski 
Temat: Online film magazine. 
Czytanie ze zrozumieniem. 

Materiały przesłane przez 
classroom. 

j.polski 
Temat: Utrwalenie 

wiadomości z fragmentem 
powieści “Mały Książę”. 
Materiały przesłane przez 

Librus i gmail 

matematyka 
Temat: Potęga o wykładniku 

naturalnym. 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą gmail/ librus 

  

chemia 
Temat:Wartościowość 

pierwiastków cd 
Materiał przekazany przez 
Librusa i Gmaila. 

 

fizyka 
Temat: Energia i praca. 

Materiał zostanie przekazany 
za pomocą e-maili/przez 

Classroom. 
 

biologia 
Temat:Higiena i choroby 

układu wydalniczego 
Materiał przekazany przez 
Librusa i Gmaila. 

 

  

geografia 
Zmiany w polskim przemyśle 

Test -rolnictwo 
materiał wysłany na @ konta 

uczniów 

historia 
 Temat: Odzyskanie 

niepodległości.  
Materiały zostaną przesłane 

drogą mailową. 
 

WF dz/ chł 
Temat:Edukacja 

zdrowotna-Jak prawidłowo 
się odżywiać. 

Materiał  przekazany będzie 
  za pomocą Gmail 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 6 kwietnia - 8 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat:Obliczanie 

prawdopodobieństw. 
Classroom 

język niemiecki gr.1 
Temat: Dokąd na urlop? 

( Urlaubsziele) 
  

język niemiecki gr.2 
Temat: Dokąd na urlop? 

( Urlaubsziele) 
materiał zostanie przekazany 
drogą mailową dla obu grup. 

matematyka 
Temat:Obliczanie 

prawdopodobieństw. 
Classroom 

  

język polski 
Temat: Teksty 

chronologicznie  
i genealogiczne- powtórzenie. 

Lekcja online. 

WF dz/ chł. 
Temat:Edukacja zdrowotna- 

prawidłowa dieta a ćwiczenia 
siłowe 

Materiał  przekazany będzie 
  za pomocą Gmail 

język polski 
Temat: Omówienie próbnego 

egzaminu ósmoklasisty. 
Lekcja online. 

  

geografia 
Temat: Japonia symbol 

nowoczesnej gospodarki 
materiały przekazane na konta 

@ uczniów 
wykorzystanie e-podręczników 

język angielski gr.1 
Temat: Wypowiedź pisemna. 

Wpis na bloga. Materiały w 
classroom. 

wos 
Temat: 

Jak uchwala się ustawę? 
materiały przesłane na konta @ 

uczniów  
 

  

Język angielski gr.2 
Temat: Strona bierna. 

Powtórzenie wiadomości.  
Podręcznik str. 78,79,116. 

fizyka 
Temat: Światło i jego 

własności. 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą e-maili/przez 
Classroom. 

chemia 
Temat:Wyższe kwasy 

karboksylowe 
Materiał przekazany przez 

Gmaila. 

  

biologia 
Temat:Zależności pokarmowe 

między organizmami 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą Gmail 

 historia 
Temat: “Solidarność”. 

Materiały zostaną przekazane 
drogą mailową. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 6 kwietnia - 8 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka  
Temat: Podział 
proporcjonalny 

Materiał zostanie przekazany 
za pomocą gmail/ librus 

j.polski  
Temat: Ćwiczenia językowe.  

Materiał na @ 

j.angielski gr.1  
Temat: Zadania 

egzaminacyjne - reagowanie. 
Materiały w classroomie. 

  

j.angielski gr.1 
Temat: Wypowiedź pisemna. 

Wpis na bloga. Materiały w 
classroomie. 

j.angielski gr.2 
Temat: Ćwiczenia 
egzaminacyjne. 

Materiały przekazane przez 
classroom. 

j.polski  
Temat: Analiza testu 

egzaminacyjnego - próbny 
EO JP.  

Meet - godz.11.00- 11.45 

  

geografia 
Japonia symbol nowoczesnej 

gospodarki 
materiały przekazane na konta 

@ uczniów 
wykorzystanie e-podręczników 

biologia 
Temat:Zależności pokarmowe 

między organizmami 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą Gmail 
 

matematyka 
Temat: Podział 
proporcjonalny 

Materiał zostanie przekazany 
za pomocą gmail/ librus 

 

  

WFdz/ chł 
Temat :Edukacja 

zdrowotna-prawidłowa dieta 
a ćwiczenia siłowe. 

 
Materiał  przekazany będzie 

  za pomocą Gmail 
 

 

język niemiecki gr.1 
Temat: Dokąd na urlop? 

(Urlaubsziele) 
 

język niemiecki gr.2 
Temat: Dokąd na urlop? 
              (Urlaubsziele) 

Materiał zostanie przekazany 
drogą mailową dla obu grup. 

fizyka 
Temat: Światło i jego 

własności. 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą e-maili/przez 
Classroom. 

 

  

wos 
Temat 

Jak uchwala się ustawę? 
materiały przesłane na konta @ 

uczniów  

historia 
Temat: “Solidarność”. 

Materiały zostaną przekazane 
drogą mailową. 

j.angielski gr.2 
Temat: Ćwiczenia 
egzaminacyjne.  

Materiały przesłane przez 
classroom. 
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