
Plan zajęć - OP 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 15 kwietnia - 17 kwietnia 2020 r. 

Środa - 15 kwietnia 2020 

Temat dnia : Dbamy o Ziemię. 

Ż jak ŻABA - zapoznanie z literą ż małą i wielką. Utrwalenie poznanej litery - ćwiczenia 
grafomotoryczne. Karty pracy - s. 3, 4, 5, 6, 7. Liczenie oczek na każdej kostce. Łączenie kostek z 
odpowiednimi cyframi. Wykonywanie obliczeń na palcach. Łączenie działań z odpowiednimi 
wynikami. Kończenie rysowania drzewka według wzoru (karta pracy). 

Samodzielne wykonanie pracy plastycznej - “Żaba” 

Propozycje wykonania : 
http://edufunkids.com/zaba-praca-plastyczna-z-wykorzystaniem-talerzyka-papierowego-z-ele
mentem-dzwiekowym/ 

http://lubietworzyc.blogspot.com/2015/09/zaba-z-papierowego-talerzyka.html 

Materiały przekazane mailowo. 

 

Czwartek - 16 kwietnia 2020 

Temat dnia : Przyjaciel przyrody. 

Oglądanie albumów, książek przedstawiających roślinność Polski, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na lasy. https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs 

https://www.youtube.com/watch?v=awlwB3-r9eU&t=350s 

Oglądanie mapy fizycznej Polski; wskazywanie dużych obszarów leśnych. Zabawa graficzna 
Drzewko. Zapoznanie się z wierszem A. Widzowska - “Przyjaciele przyrody” . 

http://www.pse.edu.pl/grupy/elfy/wiersze-i-piosenki-2017-2018/przyjaciel-przyrody-awidzowska 

 Słuchanie opowiadania L. Łącz - “Leśne opowieści.”  - słuchowisko 

https://www.youtube.com/watch?v=StJU-dR3Dos 

Karta pracy - s.8,9.  Karta pracy /Czytam, piszę, liczę/ s. 78. Materiały przekazane mailowo. 

 

Piątek - 17 kwietnia 2020 

Temat dnia: Ochroń Ziemię. 

Próba czytania tekstu (karta pracy). Rozmowy na temat utrzymywania porządku w najbliższym 
środowisku, na temat segregowania śmieci. Bajka proekologiczna 
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY Karty pracy - s. 10,11.Czytanie tekstu o motylu, 
kolorowanie rysunku motyla. Karta pracy - s. 12, 13. Karta pracy / Czytam, piszę, liczę/ s. 79. “Jaki 
piękny jest świat “– kolaż z różnych materiałów.  Materiały przekazane mailowo. 

http://edufunkids.com/zaba-praca-plastyczna-z-wykorzystaniem-talerzyka-papierowego-z-elementem-dzwiekowym/
http://edufunkids.com/zaba-praca-plastyczna-z-wykorzystaniem-talerzyka-papierowego-z-elementem-dzwiekowym/
http://lubietworzyc.blogspot.com/2015/09/zaba-z-papierowego-talerzyka.html
https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs
https://www.youtube.com/watch?v=awlwB3-r9eU&t=350s
http://www.pse.edu.pl/grupy/elfy/wiersze-i-piosenki-2017-2018/przyjaciel-przyrody-awidzowska
https://www.youtube.com/watch?v=StJU-dR3Dos
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY


Plan zajęć - 1a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 15 kwietnia - 17 kwietnia 2020 r. 

Środa - 15 kwietnia 2020 

Temat: Prima aprilis. 

Czytanie tekstu o Żanecie. Wprowadzenie litery ż,Ż na podst. wyrazu żaba. Analiza i synteza 
wyrazów z ż. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do pisania. Tworzenie opowiadania 
twórczego. Dodawanie w zakresie 20. 

Podręcznik: str.46-49 

Ćw.j.p.:str.48,49 

Ćw.m. :str.50.51 

Język angielski 

Topic: Food – jedzenie. 

Materiał zostanie przekazany przez Dziennik Synergia Librus. 

 

Czwartek - 16 kwietnia 2020 

Temat: Strażacy w akcji. 

Praca strażaka. Czytanie tekstów na różnych poziomach. Pisanie po śladzie. Uzupełnianie liter w 
wyrazach. Czytanie ze zrozumieniem. Wysłuchanie lektury “Jak Wojtek..”. Uzupełnianie zdania 
wyrazami określającymi cechy strażaka. Rozwiązywanie zadań z tekstem. Obliczenia pieniężne. 

Podręcznik: str.50,51   101,102 

Ćw.j.p.:str.50,51 

Ćw.m. :str.52,53 

Piątek - 17 kwietnia 2020 

Temat: Wiosenne porządki. 

Potrzeba segregowania śmieci. Analiza i synteza wyrazów z rz. Układamy z Noni opowiadanie 
twórcze.Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisania dwuznaku rz, Rz. Przeliczanie głosek i liter w 
wyrazach. Gra matematyczna “Suma”- doskonalenie rachunku pamięciowego. 

Podręcznik: str.52-55  

Ćw.j.p.:str.52,53 

Ćw.m. :str.54,55 

https://www.wsip.pl/e-spotkania/kategoria/edukacja-wczesnoszkolna/gram-w-szachy/ dla chętnych. 

Informacje zostaną przekazane SMS, telefonicznie. 

https://www.wsip.pl/e-spotkania/kategoria/edukacja-wczesnoszkolna/gram-w-szachy/


Plan zajęć - 1b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 15 kwietnia - 17 kwietnia 2020 r. 

Środa - 15 kwietnia 2020 

Temat: Tajemnice ćmy 

Wprowadzenie zapisu głoski miękkiej “ć” na podstawie wyrazu “ćma”. Ćwiczenia w czytaniu na 
różnych poziomach.Ćwiczenia grafomotoryczne. Wykonanie pracy plastycznej “Życie ćmy nocą” przy 
użyciu świecy i farby. Przeliczanie w zakresie do 20 oraz rozwiązywanie zadań tekstowych na 
dodawanie i odejmowanie w zakresie do 20. Ruch przy muzyce. 

P. s 38;  ćw. po. s.40, 41 oraz 89;  ćw, mat.s,42, 43 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus oraz drogą mailową. 

Język angielski: 

Topic: Food – jedzenie. 

Materiał zostanie przekazany przez Dziennik Synergia Librus. 

 

Czwartek - 16 kwietnia 2020 

Temat : Szanujmy wodę. 

Utrwalanie rozumienia pojęć najwięcej, najmniej. Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie i 
odejmowanie w zakresie do 20.Wprowadzenie zapisu głoski miękkiej “ci” w oparciu o wyrazy “ ciasto” 
i “Maciek”. ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach trudności. Zapisywanie wyrazów i 
zdania z plątaninki sylabowej. Wymyślanie haseł o oszczędzaniu wody. Nauka piosenki pt “Mamo, 
tato, wolę wodę” oraz ćwiczenia ruchowe przy piosence. 

P.s.39-41;  ćw.pol.s.42, 43 oraz 89;  ćw, mat. s.44, 45 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus oraz drogą mailową. 

 

Piątek - 17 kwietnia 2020 

Temat:Śpiąca królewna. 

Wysłuchanie baśni pt “Śpiąca królewna” z wykorzystaniem audiobooka. Ćwiczenia w układaniu zdań 
pytających oraz pisaniu wyrazów z poznanymi głoskami miękkimi. Kolorowanie obrazka z 
wykorzystaniem kodowania. Mobil z kroplami deszczu - wykonanie pracy technicznej zgodnie z 
instrukcją. Ćwiczenia gimnastyczne. 

P.s.42, 43;  ćw.pol. 44-46 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus oraz drogą mailową. 

 

 



Plan zajęć - 1c 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 15 kwietnia - 17 kwietnia 2020 r. 

Środa - 15 kwietnia 2020 

Temat dnia: Strażacy w akcji 

Czytanie tekstu”Praca strażaka”.Pisanie po śladzie.Uzupełnianie liter w wyrazach.Uzupełnianie 
zdania wyrazami określającymi cechy strażaka.Odczytywanie i zapisywanie wyrazów z plątaninki 
sylabowej.Odczytywanie i zapisywanie numerów alarmowych.Czytanie ze 
zrozumieniem.Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie w zakresie 20.Obliczenia pieniężne. 

Materiał zostanie przekazany SMS-em. 

Język angielski 

Topic: Food – jedzenie. 

Materiał zostanie przekazany przez Dziennik Synergia Librus. 

 

Czwartek - 16 kwietnia 2020 

Temat dnia: Wiosenne porządki 

Analiza i synteza wyrazów z”rz”.Ćwiczenia grafomotoryczne.Nauka pisania”rz”,”Rz” na podstawie 
wyrazów”rzeka”,Jerzy”.Przeliczanie głosek i liter w wyrazach.Doskonalenie rachunku pamięciowego w 
zakresie 20. 

Materiał zostanie przekazany SMS-em. 

 

 

 

Piątek - 17 kwietnia 2020 

Temat dnia: Do czego potrzebny jest wiatr 

Poznanie treści wiersza J.Tuwima”Dwa wiatry”.Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych 
poziomach.Ćwiczenia w pisaniu dwuznaku”rz” oraz wyrazów i zdania z”rz”.Układanie i zapisywanie 
wyrazów z rozsypanki sylabowej.Wskazywanie przedmiotów,które wykorzystują siłę wiatru. 

Materiał zostanie przekazany SMS-em. 

 

 

 

 



Plan zajęć - 2a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 15 kwietnia - 17 kwietnia 2020 r. 

Środa - 15 kwietnia 2020 

Temat dnia-Wiosenne prace w ogrodzie.Matematyka w działaniu. Doskonalenie rachunku 
pamięciowego. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100. Rozwiązywanie zadań tekstowych.KP mat str 
.53.Ustalanie kolejności etapów pracy podczas siania rzodkiewki na podstawie tekstu Siejemy 
rzodkiewkę. Dopisywanie wyrazów należących do rodziny wyrazu ogród. Rozwijanie zdań. 
Podpisywanie zdjęć warzyw. Rozwiązywanie krzyżówki. Uzupełnianie zdania czasownikami we 
właściwej formie gramatycznej. Zapisywanie nazw narzędzi ogrodniczych w kolejności alfabetycznej 
P.str.60-61, KP str 68-69 

Materiały dodatkowe zostaną przekazane rodzicom przez Librus. 

Język angielski 

Topic: Have got- mieć. 

Materiał zostanie przekazany przez Dziennik Synergia Librus. 

 

 

Czwartek - 16 kwietnia 2020 

Temat dnia-Zwierzęta w ogrodzie.Obliczanie iloczynów i ilorazów. Stosowanie przemienności 
mnożenia. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Podawanie wielokrotności liczb: 2, 5, 10.P str 115, 
KP.54,55 

Zapoznanie z inscenizacją Pawła Beręsewicza Kto zjadł sałatę?.P str 62-64 KP str 70  Rozmowa na 
temat zachowania kreta. Układanie z rozsypanek literowych nazw zwierząt występujących w 
przedstawieniu, zapisywanie ich w kolejności alfabetycznej. Pisemne udzielanie odpowiedzi na 
podstawie wiersza. Zapisywanie liczby mnogiej rzeczowników. 

Materiały dodatkowe zostaną przekazane rodzicom przez Librus. 

 

Piątek - 17 kwietnia 2020 

Temat dnia :Historia pewnej rośliny Rozpoznawanie i rysowanie linii prostych, krzywych i 
łamanych.P.str 116 KP 56-57.. Czytanie ze zrozumieniem tekstu Zofii Staneckiej Historia pewnej 
rośliny. P str 65-67  Piszemy poprawnie: pisownia wyrazów z ż niewymiennym do zeszytu zad.2 P str 
65 . Układanie i zapisywanie wyrazów z rozsypanek literowych. Rozwiązywanie rebusów, staranne 
zapisywanie ich rozwiązań. Uzupełnianie wyrazów właściwymi literami.KP str 72 Nazywanie części 
rośliny. Umieszczanie w odpowiednich miejscach nalepek z nazwami części roślin.. Poczytanka 
pt.Kiełki. P str 94 

Wykonanie pracy plastycznej, kompozycji płaskiej - wyklejanie  tulipana plasteliną.-materiały do 
wydruku będą przekazane na Librusa 

 



Plan zajęć - 2b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 15 kwietnia - 17 kwietnia 2020 r. 

Środa - 15 kwietnia 2020 

j. angielski 

 Temat: I like… / I don’t like: mówimy o ulubionym/nielubianym jedzeniu 

:) I like - lubię 

:( I don't like - nie lubię 

historyjka obrazkowa Pat i Minnie, po przeczytaniu bardzo proszę uzupełnić w zeszycie tabelę (co 
lubią i czego nie lubią Pat i Minnie) 

 

 Pat  Minnie 

pasta :(  

rice   

salad  -------------- 

chicken -------------- :) 

ice-cream  --------------- 

 

 

W książce mieszka przygód sto.  

Opowiadanie lektury “ Karolcia “.  

Doskonalenie umiejętności wskazywania bohaterów głównych i drugoplanowych. Sprawdzanie 
wiedzy na temat samodzielnie przeczytanej książki - test. Ustalenie kolejności wydarzeń - plan 
wydarzeń - zapis w zeszycie. Sporządzenie metryczki książki ( w oparciu o lekturę ). 

https://funtest.pl/test/karolcia-kruger/ 

Dla chętnych dzieci : 

https://learningapps.org/view2106506 

Utrwalenie i powtórzenie wiadomości - dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Praca w zeszycie - 
uzupełnianie wyników działań.  

 

Wszystkie materiały zostały przekazane rodzicom przez Librus, WhatsApp. 

 

https://funtest.pl/test/karolcia-kruger/
https://learningapps.org/view2106506


Plan zajęć - 2b 

 

Czwartek - 16 kwietnia 2020 

Opowiadanie lektury - cd.; opis postaci. 

Opis postaci i wyglądu głównej bohaterki lektury - Karolci oraz pozostałych bohaterów 
drugoplanowych. Grupowanie życzeń do niebieskiego koralika. Układanie zdań z rozsypanki 
wyrazowej - czego uczy nas lektura pt. “Karolcia”.  

Wyszukiwanie w lekturze fragmentu opisującego wygląd Karolci, obejrzenie audiobooku 01 

https://www.youtube.com/watch?v=nAEVJzSqzk&list=PLJjZP2I5Yac08CaXNrcy00rl9DbI8&index=2&t
=0s 

https://learningapps.org/watch?v=pto50ikmc16 

https://learningapps.org/view6608722 

Dla chętnych do obejrzenia filmik : 

https://amara.org/envideos/csXkb09MzcOK/pl/2502986 

 

Materiały w całości przekazane rodzicom przez Librus, WhatsApp. 

 

Piątek - 17 kwietnia 2020 

Charakterystyka bohaterów lektury “ Karolcia “.  

Redagowanie zdań na temat wrażeń z lektury. Krótka charakterystyka bohaterów drugoplanowych - 
cd. Bogacenie słownika uczniów o wyrazy : humor, fantazja, komizm, magia; rozwijanie 
zainteresowań czytelniczych.  

cyfroteka.pl/ebbok/Karolcia-ebook/p3126i67287 

printoteka.pl/og/materials/item/3074 

superkid.pl/cwiczenia-do-lektur-karolcia 

learningapps.org/watch?vpo7ww404k16 

google : karolcia karty pracy 

google : karolcia ćwiczenia 

Ćwiczenia utrwalające mnożenie i dzielenie w zakresie 100; praca w zeszycie. 

 

Wszystkie materiały zostały przekazane rodzicom przez Librus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nAEVJzSqzk&list=PLJjZP2I5Yac08CaXNrcy00rl9DbI8&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=nAEVJzSqzk&list=PLJjZP2I5Yac08CaXNrcy00rl9DbI8&index=2&t=0s
https://learningapps.org/watch?v=pto50ikmc16
https://learningapps.org/view6608722
https://amara.org/envideos/csXkb09MzcOK/pl/2502986


Plan zajęć - 3a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 15 kwietnia - 17 kwietnia 2020 r. 

 

Środa - 15 kwietnia 2020 

Temat: Wiosenne zakochanie 

Swobodne wypowiedzi na temat uczuć i umiejętności nazywania stanów emocjonalnych na podst. 
tekstu Wiosna, wiosna. Czytanie ze zrozumieniem. Uzupełnianie rodziny wyrazu - miły. Wyrazy 
przeciwstawne. Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników i przymiotników. 
P46-47, KP40/1,2,3 KP41/4,6,7 KP94/12 KP42-43-kodowanie-dla chętnych  
Wyrażenia dwumianowane - godz., min., sek.  
KM26/1,2,3,4 KM27/5,6,8, 7-dla chętnych
Informatyka - Logowanie i korzystanie z Eduelo.  

Materiały przekazane przez dziennik Librus i WhatsApp. 

Jęz. angielski: 

Czwartek - 16 kwietnia 2020  

Temat: Omawiamy lekturę Cz. Centkiewicza Anaruk, chłopiec z Grenlandii.  

Ciekawostki o Grenlandii 
https://www.youtube.com/watch?v=jaZqozsVUnA 
https://www.youtube.com/watch?v=KWYWCYUzbrQ 
Fragment filmu /ang/
https://www.youtube.com/watch?v=WEyQG2cv298 

Materiały przekazane przez dziennik Librus i WhatsApp. 

Piątek - 17 kwietnia 2020 

Temat: Doktor Dolittle. Poznajemy bohaterów. 

Zapoznanie z treścią fragm. lektury H. Loftinga Doktor Dolittle i jego zwierzęta. leksykon - wyjaśnienie 
niezrozumiałych wyrazów. Uzupełnianie metryczki lektury. Zapis nazw zwierząt, które doktor lubił 
najbardziej. 
P48-49 KP44/1,2 KP45/3, 4-dla chętnych, 5-dla chętnych. Poczytanka Pająk P100-101 

Zapisywanie i odczytywanie liczb czterocyfrowych. Rozkład liczb czterocyfrowych na tysiące, setki, 
dziesiątki i jedności.  
P126 KM30/1,2,3,4 KM31/5,6,7,8  

Audiobook - Dr Dolittle 
https://www.youtube.com/watch?v=PXgDL1k2sqE&t=9s 

Materiały przekazane przez dziennik Librus i WhatsApp. 

Zachęcam do nauki gry w szachy. 
https://www.wsip.pl/e-spotkania/kategoria/edukacja-wczesnoszkolna/gram-w-szachy/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jaZqozsVUnA
https://www.youtube.com/watch?v=KWYWCYUzbrQ
https://www.youtube.com/watch?v=WEyQG2cv298
https://www.youtube.com/watch?v=PXgDL1k2sqE&t=9s
https://www.wsip.pl/e-spotkania/kategoria/edukacja-wczesnoszkolna/gram-w-szachy/


Plan zajęć - 3b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 15 kwietnia - 17 kwietnia 2020 r. 

Środa - 15 kwietnia 2020 

Temat dnia: Tropimy ortografię - nie 

Czytanie rymowanek Marcina Brykczyńskiego wyjaśniających zasady pisowni przeczenia nie z 
różnymi częściami mowy. Poprawne pisanie wyrazów z nie - Ćwiczenia z Noni. Zabawy ,, Z ortografią 
na wesoło”- łańcuch wyrazów. P s. 60 - 61, K ćw. s. 52 - 55. Ćwiczenia pisowni nie z częściami mowy 
na Eduelo.pl 

Materiały przekazane przez SMS, Whatsapp i Librusa. 

Język angielski 

Temat: Measuring. Mierzenie. 

Praca z podręcznikiem i ćwiczeniami. 

Materiały przesłane przez Librus. 

Czwartek - 16 kwietnia 2020 

Temat dnia: Wynalazek a odkrycie 

Czytanie ze zrozumieniem tekstu Wojciecha Mikołuszki ,,Odkrycia i wynalazki”. Poznanie postaci 
odkrywców, wynalazców i ich dokonań. Łączenie nazw odkryć i ich wynalazków. Określanie rodzajów 
rzeczowników. P s.62 - 63, K ćw. s. 56 - 57. 

 Matematyka:  Działania na liczbach czterocyfrowych - zadania rozmaite. K mat. s.42 - 43, ćw. 
dodatkowe dla chętnych ( K mat.s. 73, ćw. 19 i 20) 

Muzyka: Abecadło instrumentów - orkiestra. P s. 92, K ćw. s. 87, ćw. 7. Wysłuchanie utworu 
Wolfganga Amadeusza Mozarta ,,Eine kleine Nachtmusik” ( orkiestra smyczkowa) 

https://www.youtube.com/watch?v=Qb_jQBgzU-I 

Materiały przekazane przez SMS, Whatsapp i Librus. 

Piątek - 17 kwietnia 2020 

Temat dnia: Wynalazki szkodliwe dla przyrody 

Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu w podręczniku ,,Czy wynalazki są dobre dla przyrody?” 
Redagowanie kodeksu miłośnika przyrody z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa. 
Uzasadnianie pisowni wyrazów z ch wymiennym - korzystanie ze słowniczka ortograficznego. P s. 64 
- 65, K ćw. s. 58, ćw. 1 i 2, s. 59, ćw. 5 i 6. 

Matematyka: Kilometr jako jednostka długości. Zamiana metrów na kilometry i odwrotnie. P s. 130, K 
mat. s. 44, ćw. 1 - 5. 

Informatyka: Korzystanie z Eduelo. 

Materiały przekazane przez SMS, Whatsapp i Librus. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qb_jQBgzU-I


Plan zajęć - 3c 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 15 kwietnia - 17 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/ 
Wykorzystanie platformy edukacyjnej https://www.eduelo.pl/ 
 
Środa - 15 kwietnia 2020 

Temat:Doktor Dolittle. Opowiadamy przygody.Układanie dialogów do historyjki obrazkowej. 
Opowiadanie przygody zilustrowanej w podręczniku. Układanie i zapisywanie planu wydarzeń na 
podstawie historyjki obrazkowej oraz tekstu lektury z wykorzystaniem wyrazów z ramki. Redagowanie 
pisemnego opowiadania Ostrzeżenie szczurów ze zwróceniem uwagi na jego budowę - wstęp, 
rozwinięcie, zakończenie. Ćwiczenia dodatkowe.P/58-59;KP/50/1-2,KP/51(dla chętnych);KP/94/13 
Materiały przekazane przez dziennik Librus, sms, WhatsApp. 
https://www.youtube.com/watch?v=PXgDL1k2sqE&t=9s 
 
Język angielski 
Topic: What time is it? – Która godzina? 
Materiał zostanie przekazany przez Dziennik Synergia Librus. 
 
Czwartek - 16 kwietnia 2020 

Temat:Doktor Dolittle. Opowiadamy przygody.Liczby czterocyfrowe - zadania rozmaite. 
Zapisywanie liczb słowami. Zapisywanie liczb czterocyfrowych, które można zapisać za pomocą cyfr: 
2, 5, 6, 9. Ćwiczymy z Noni - powtórzenie i utrwalenie zdobytej wiedzy. Sprawdź się! - zadania do 
samodzielnego rozwiązania. Tekst matematyczny Dziennik pokładowy doktora Dolittle’a - uważne 
przeczytanie tekstu, odszukanie informacji potrzebnych do rozwiązania zadań.P/129/ 1-7; 
KM/38-39/1,3,5,9,10; KM/40/2,3,5,7; KM/41 (całe) 
Materiały przekazane przez dziennik Librus, sms, WhatsApp. 
 https://www.youtube.com/watch?v=PXgDL1k2sqE&t=9s 
https://www.matzoo.pl/klasa4/wskaz-cyfre-w-liczbie-czterocyfrowej_20_99 
 
Piątek - 17 kwietnia 2020 

Temat:Tropimy ortografię - nie. Czytanie rymowanek Marcina Brykczyńskiego wyjaśniających 
zasady pisowni nie z różnymi częściami mowy. Piszemy poprawnie. Pisownia wyrazów z nie. 
Ćwiczymy z Noni - powtórzenie i utrwalenie zdobytych wiadomości ortograficzno-gramatycznych. 
P/60-61,KP/52-53/1,2,5,KP/54-55/1,2,3,5,6(bez kropki); KM/40/2,3,5,7; KM/41 (całe); wykonanie testu 
ortograficznego przygotowanego przez nauczyciela na platformie edukacyjnej  https://www.eduelo.pl/ 
Materiały przekazane przez dziennik Librus, sms, 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.eduelo.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=PXgDL1k2sqE&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=PXgDL1k2sqE&t=9s
https://www.matzoo.pl/klasa4/wskaz-cyfre-w-liczbie-czterocyfrowej_20_99
https://www.eduelo.pl/
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 15 kwietnia - 17 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

  j.polski 
Temat:“Warto…- baśń o trzech 

małych świnkach”. 
Materiały zostaną wysłane- 

Librus/gmail. 

matematyka 
Temat: Ułamki niewłaściwe cd. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą e-maili. 

j.polski 
Temat:”Fantastyczna opowieść 

o pochodzeniu rodziny”. 
Materiały zostaną wysłane- 

Librus/gmail. 

  historia 
Temat:Powstanie styczniowe”. 
Materiały przesłane za pomocą 

gmaila. 

informatyka dz/chł 
Temat:Budujemy scenę i 

zapisujemy do pliku. 
Wczytujemy do programu-Baltie 

Materiały zostaną wysłane- 
Librus/gmail. 

 

przyroda 
Temat:Podsumowanie działu 5. 

s.135-136 podręcznik 
Materiały zostaną wysłane przez 

Librus 

  technika 
Temat:Skrzyżowania 

równorzędne. 
Materiały zostaną wysłane- 

Librus/gmail. 
 

 wf dz/chł. 
Temat:Test sprawności 

fizycznej-Indeks Sprawności 
Fizycznej K. Zuchory 

materiał przekazany za pomocą 
gmaila, librus 

  matematyka 
Temat: Ułamki niewłaściwe. 

Materiał zostanie przekazany za 
pomocą e-maili. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 15 kwietnia - 17 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

  j.polski 
Temat: W pokoju dzieci - części 

mowy. 
Materiały zostaną wysłane- 

Librus/gmail. 

j.angielski 
Topic: Frequency adverbs - 
przysłówki częstotliwości. 

Materiały zostaną wysłane- Librus. 

j.polski 
Temat: Kotlety Pawła - 

rzeczownik. 
Materiały zostaną wysłane- 

Librus/gmail. 
 

  matematyka 
Temat: Figury geometryczne - 

powtórzenie wiadomości. 
Materiały przesłane za pomocą 

Librusa. 

matematyka 
Temat: Figury geometryczne - 

powtórzenie wiadomośc.i 
Materiały przesłane za pomocą 

Librusa. 

przyroda 
Temat:Podsumowanie działu 5. 

s.135-136 podręcznik 
Materiały zostaną wysłane przez 

Librus 

  historia 
Temat:Powstanie styczniowe”. 
Materiały przesłane za pomocą 

Librusa. 

w-f chł/dz 
Temat:Test sprawności 

fizycznej-Indeks Sprawności 
Fizycznej K. Zuchory 

materiał przekazany za pomocą 
gmaila, librus 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 15 kwietnia - 17 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

  matematyka 
Temat: Różne sposoby 

zapisywania długości i masy. 
Materiał przesłany za pomocą 

Librusa. 
 

geografia 
Temat:Krajobraz sawanny i 

stepu 
materiały przesłane przez librus 

biologia 
Temat: Paprotniki 

Materiały przekazane Librus 

  informatyka ch. 
Temat:StudioCode 

Programowanie Minecraft 
Adventurer 

 programowanie  w  oparciu  o 
platformę StudioCode 

 

j. polski 
Temat: Utrwalenie wiadomości 

o języku.  
Materiał - Librus 

historia 
Temat: “Rozbicie dzielnicowe 

Polski” 
Materiał przekazany za pomocą 

Librusa. 

   matematyka 
Temat: Dodawanie i 

odejmowanie ułamków 
dziesiętnych. 

Materiał przesłany za pomocą 
Librusa. 

 
 

wf dz/chł. 
Temat:Test sprawności 

fizycznej-Indeks Sprawności 
Fizycznej K. Zuchory 

materiał przekazany za pomocą 
gmaila, librus 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 15 kwietnia - 17 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

  matematyka 
Temat: Różne sposoby 

zapisywania długości i masy. 
Materiał przesłany za pomocą 

Librusa. 
 
 

matematyka 
Temat: Dodawanie i 

odejmowanie ułamków 
dziesiętnych. 

Materiał przesłany za pomocą 
Librusa. 

biologia 
Temat: Paprotniki 

Materiały przekazane Librus 

  geografia 
Temat: Krajobraz sawanny i 

stepu 
Materiały przesłane przez librus 

język polski 
Temat: Dla tych,którzy 

poszukują piękna…-Leopold 
Staff”Czucie niewinne”. 

Podr.s.216.,217. 
Materiał zostanie przekazany 

przez dziennik Librus. 

historia 
Temat: “Rozbicie dzielnicowe 

Polski” 
Materiał przekazany za pomocą 

Librusa. 

  inf chł. 
Temat:Zmiana pozycji Baltiego 
Materiał przekazany za pomocą 

Librusa. 
 

wf dz/chł. 
Temat:Test sprawności 

fizycznej-Indeks Sprawności 
Fizycznej K. Zuchory 

materiał przekazany za pomocą 
gmaila, lbrus 

 

   
 

inf dz. 
Temat:Zmiana pozycji Baltiego 
Materiał przekazany za pomocą 

Librusa. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 15 kwietnia - 17 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

  j.polski 
Temat: “Pechowo” schwytani 

skarżą się królowi  Salomonowi. 
Materiały przekazane przez 

Librus, praca z wykorzystaniem 
epodręczników 

geografia 
Temat:Krajobraz sawanny i 

stepu 
materiały przesłane na konta @ 

uczniów 

biologia 
Temat: Paprotniki 

Materiały przekazane Librus 

  j. angielski 
Temat: Module 5 review - 

powtórka. Lekcja online o godz. 
10.30 

matematyka 
Temat:Mnożenie ułamków 

dziesiętnych. 
Materiały zostaną przesłane przez 

Librus 

j.polski 
Temat: Jaki utwór nazywamy 

bajką? 
Materiały przekazane przez 

classroom, praca z 
wykorzystaniem epodręczników. 

  matematyka 
Temat:Mnożenie ułamków 

dziesiętnych. 
Materiały zostaną przesłane przez 

Librus 

technika 
Temat:Świat tworzyw 

sztucznych 
Materiały zostaną wysłane- 

Librus/gmail. 
 

historia 
Temat: “Rozbicie dzielnicowe 

Polski” 
Materiał przekazany za pomocą 

Librusa. 

   wf dz/chł. 
Temat:Test sprawności 

fizycznej-Indeks Sprawności 
Fizycznej K. Zuchory 

materiał przekazany za pomocą 
gmaila, librus 

 

   j. polski 
Temat:  Pisownia wyrazów z 

“rz”, “ż”, “ch”, “h”. 
Materiały przekazane przez gmail, 

praca z wykorzystaniem 
eporęczników 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 15 kwietnia - 17 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

  język polski 
Temat: Spójność językowa 

tekstu.  
Materiał - Librus/Gmail/Classroom 

geografia 
Sprawdź czy potrafisz? 

Ludność Europy 
Materiały podane na konta @ 

uczniów  

język polski 
Temat: Graficzne znaki 

spójności tekstu.  
Materiał - Librus/Gmail/Classroom 

  matematyka 
Temat:Dodawanie i 

odejmowanie 
.Materiał - Librus/Gmail 

język angielski 
Temat: How is it made? - 

budowanie zdań w stronie 
biernej. Karta pracy i film na 

classroomie. 

historia 
Temat: Czasy stanisławowskie. 

Materiały przekazane przez 
Librus, wykorzystanie 

epodręczników. 

  biologia 
Temat: Ptaki- kręgowce zdolne 

do lotu 
Materiały przekazane przez meet- 

godzina 10:30, gmail 

matematyka 
Temat: Mnożenie i dzielenie. 

Materiał - Librus/Gmail 

język angielski 
Temat: Home-grown - czytanie i 

słuchanie w celu ogólnego 
zrozumienia i uzyskania 

szczegółowych informacji. 
Podręcznik str.82-83. 

  informatyka chł./dz 
Temat:Tworzymy multimedialną 

bajkę w środowisku Baltie 
.Materiał - Librus/Gmail 

 
 

wf dz/chł. 
Temat:Test sprawności 

fizycznej-Indeks Sprawności 
Fizycznej K. Zuchory 

materiał przekazany za pomocą 
gmaila 

technika 
Temat; Rzuty prostokątne 

Materiał - Librus/Gmail 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 15 kwietnia - 17 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

  matematyka 
Temat: Dodawanie i 

odejmowanie. 
Materiał przesłany przez mail/ 

librus 

matematyka 
Temat: Mnożenie i dzielenie. 
Materiał przesłany przez mail/ 

librus 
 

język angielski dz 
Temat: How is it made? - 

budowanie zdań w stronie 
biernej. Karta pracy i film na 

classroomie. 

  język polski 
Temat:Powtórzenie wiadomości 

na temat przysłówka- 
utrwalenie. 

Materiały zostaną wysłane- 
Librus/gmail.. 

technika 
Temat: Rzuty prostokątne. 
Materiały zostaną wysłane- 

Librus/gmail. 
 

język angielski chł 
Temat: My home. Mój dom. 
Materiały przekazane przez 

classroom. 

  geografia 
Sprawdź czy potrafisz? 

Ludność Europy 
Materiały podane na konta @ 

uczniów  
 

historia 
Temat: “Ostatni król Polski”. 

Materiał przekazany za pomocą 
gmaila. 

biologia 
Temat: Ptaki- kręgowce zdolne 

do lotu 
Materiały przekazane przez meet- 

godzina 11:00, gmail 

  informatyka dz/chł 
Temat: Programowanie z 

Studio.Code 
zadania od 12 do 20, 

książka temat 11 -zastosowanie 
komputerów 1,2. 

 
 

wf dz/chł. 
Temat:Test sprawności 

fizycznej-Indeks Sprawności 
Fizycznej K. Zuchory 

materiał przekazany za pomocą 
gmaila 

język polski 
Temat:Jak powstają legendy? 

Materiały zostaną wysłane- 
Librus/gmail. 

 
 

     

 

 

 



Plan lekcji - 6c 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 15 kwietnia - 17 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

  j. polski 
Temat:Powtórzenie wiadomości 

o budowie zdania 
pojedynczego. 

Materiały przekazane przez 
classroom, praca z 

wykorzystaniem epodręczników. 

j.angielski chł 
Temat: My home. Mój dom. 

Materiały przesłane przez 
classroom. 

j .polski 
Temat: Zawisza Czarny - 
niezapomniany rycerz. 

Materiały przekazane przez 
classroom. 

  matematyka 
Temat:Podsumowanie 
wiadomości o liczbach 
dodatnich i ujemnych. 

Materiały zostały przekazane 
przez Librus 

j. polski 
Temat: :Powtórzenie 

wiadomości o budowie zdania 
pojedynczego. 

Materiały przekazane przez Librus 

matematyka 
Temat:Sprawdzian wiadomości 

o liczbach dodatnich i 
ujemnych. 

Materiał zostanie przekazany 
przez classroom 

  biologia 
Temat: Ptaki- kręgowce zdolne 

do lotu 
Materiały przekazane przez meet- 

godzina 11:15, gmail 

geografia 
Temat : Sprawdź czy potrafisz 

Ludność Europy 
Materiały wysyłane na konta @ 

uczniów 

technika 
Temat: Rzuty prostokątne 

Materiały zostały przekazane 
przez Librus 

 

                   informatyka dz/chł 
Temat: Programowanie z 

Studio.Code 
zadania od 12 do 20, 

książka temat 11 -zastosowanie 
komputerów 1,2. 

 

                    historia 
Temat: Czasy stanisławowskie. 

Materiały przekazane przez 
Librus, praca z wykorzystaniem 

epodręczników 

wf dz/chł. 
Temat:Test sprawności 

fizycznej-Indeks Sprawności 
Fizycznej K. Zuchory 

materiał przekazany za pomocą 
gmaila 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 15 kwietnia - 17 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

  j.polski 
Temat: Rozmawiamy o 

stereotypach w rodzinie. 
Materiały przesłane przez 

classroom, praca z 
wykorzystaniem epodręczników. 

j.niemiecki 
Temat: Przybory szkolne. 

Materiały zostaną przesłane drogą 
mailową 

geografia 
Energetyka w Polsce 

Materiały przesłane na konta @ 
uczniów 

  j. angielski 
Temat: Famous films and 
film-makers. Czytanie ze 

zrozumieniem. 
Materiały przesłane przez 

classroom. 

matematyka 
Temat: Przekształcanie wzorów. 

Classroom 

matematyka 
Temat: Przekształcanie wzorów. 

Classroom 

  informatyka chł / dz 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - zmienne, 
książka temat 17- internet jako 

źródło informacji 
 

biologia 
Temat: Układ wydalniczy - 

podsumowanie wiadomości. 
Materiały przekazane przez meet- 

godzina 9:45, gmail 

chemia 
Temat:Znaczenie 

wartościowości pierwiastków 
przy ustalaniu wzorów i nazw 

związków chemicznych - 
ćwiczenia 

Materiały przekazane przez meet- 
godzina 10:00, gmail 

  historia 
Temat:”Walka o granice”. 

Materiał przekazany za pomocą 
gmaila. 

 

fizyka 
Temat: Moc i jej jednostki. 

Materiał zostanie przekazany za 
pomocą e-maili/przez Classroom. 

WF chł/dz 
Temat:Test sprawności 

fizycznej-Indeks Sprawności 
Fizycznej K. Zuchory 

materiał przekazany za pomocą 
gmaila 

 

   j. polski 
Temat: Jak należy traktować 
rozmówcę? O etyce słowa. 
Materiały przekazane przez 

classroom, praca z 
wykorzystaniem epodręczników. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 15 kwietnia - 17 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

  j.polski 
Temat: Dlaczego według Małego 

Księcia dorośli są 
zdecydowanie śmieszni i 

dziwni? 
Materiały zostaną wysłane- 

Librus/gmail. 

matematyka 
Temat:Iloczyn i iloraz potęg o 

jednakowych podstawach. 
Materiały przekazane przez 

Librusa/ Gmaila. 
 
 
 

j. polski 
Temat:W czym tkwi piękno 

 i radość przyjaźni? 
Materiały zostaną wysłane- 

Librus/gmail. 
 

  matematyka 
Temat:Potęga o wykładniku 

naturalnym. 
Materiały przekazane przez 

Librusa/ Gmaila. 

fizyka 
Temat: Moc i jej jednostki. 

Materiał zostanie przekazany za 
pomocą e-maili/przez Classroom. 

j. angielski 
Temat: Talking about a film. 

Dialog. 
Materiały przekazane przez 

classroom. 

  j. angielski 
Temat: Famous films and 
film-makers. Czytanie ze 

zrozumieniem. 
Materiały przekazane przez 

classroom. 

wf dz/chł. 
Temat:Test sprawności 

fizycznej-Indeks Sprawności 
Fizycznej K. Zuchory 

materiał przekazany za pomocą 
gmaila 

matematyka 
Temat:Iloczyn i iloraz potęg o 

jednakowych podstawach. 
Materiały przekazane przez 

Librusa/ Gmaila. 
 

  chemia 
Temat:Znaczenie 

wartościowości pierwiastków 
przy ustalaniu wzorów i nazw 

związków chemicznych - 
ćwiczenia 

Materiały przekazane przez meet- 
godzina 12:00, gmail 

informatyka chł / dz 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - zmienne, 
książka temat 17- internet jako 

źródło informacji 

biologia  
Temat: Układ wydalniczy - 

podsumowanie wiadomości. 
Materiały przekazane przez meet- 

godzina 9:00, gmail 
 

  geografia 
 

Temat: Energetyka w Polsce  
Materiały wysyłane na konta @ 

uczniów 

historia 
Temat:”Walka o granice”. 

Materiał przekazany za pomocą 
gmaila. 

j. niemiecki 
Temat: Przybory szkolne 

Materiały zostaną przesłane drogą 
mailową. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 15 kwietnia - 17 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

  biologia 
Temat: Nieantagonistyczne 

zależności między gatunkami. 
Materiały przekazane przez meet- 

godzina 9:45, Gmail. 

język polski 
Temat:Utrwalenie wiadomości przed 

egzaminem- renesans. 
Lekcja online. 

język angielski gr.1 
Temat: Zadania egzaminacyjne - 

reagowanie.  
Materiały  

w Classroom. 

  matematyka 
Temat:Symetria względem prostej. 

Materiały w Classroom. 

matematyka 
Temat: Symetria względem prostej. 

Materiały w Classroom. 

informatyka gr.1 
Temat: Programowanie 

z Khan Academy - zmienne, 
książka temat 12- Historia i rozwój 

informatyki. 
 

informatyka gr.2 
Temat: Programowanie 

 z Khan Academy - zmienne, 
książka temat 12- Historia i rozwój 

informatyki. 

  historia 
Temat:”Stan wojenny”. 

Materiały przekazane za pomocą 
Gmail. 

język angielski gr. 1 
Temat: Sporting verbs - czasowniki 

związane ze sportem. 
 Materiały w Classroom.  

język niemiecki gr.1 
Temat: 

Pory roku. Zjawiska atmosferyczne. 
            język niemiecki gr.2 

Temat: 
Pory roku. Zjawiska atmosferyczne. 

Materiał zostanie przekazany drogą 
mailową dla obu grup. 

  język polski 
Temat: Utrwalamy wiedzę 

i umiejętności z zakresu podstawy 
programowej. 

Materiały zostaną wysłane- 
Librus/Gmail/Classroom. 

 

geografia 
Temat:Chiny najludniejszy kraj 

świata.  
Materiały przesłane na konta @ 

uczniów. 

fizyka 
Temat:fizyka 

Temat: Światło i jego własności. 
 Materiał zostanie przekazany za 
pomocą e-maili/przez Classroom. 

  wiedza o społeczeństwie 
Temat: 

Prezydent i Rada Ministrów 
Materiały na kontach @ uczniów 

wychowanie fizyczne dz /chł. 
Temat:Test sprawności fizycznej-Indeks 

Sprawności Fizycznej K. Zuchory. 
Materiał przekazany za pomocą 

Gmaila. 

edukacja dla bezpieczeństwa 
Temat:Inne groźne przypadki. 
Materiał przekazany za pomocą 

Gmaila. 



Plan lekcji - 8b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 15 kwietnia - 17 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

  matematyka 
Temat: Przekształcenia algebraiczne 

- powtórzenie. 
Materiał przekazany za pomocą 

gmaila. 
 

geografia 
Temat:Temat:Chiny najludniejszy kraj 

świata  
Materiały przesłane na konta @ 

uczniów 
 

j.polski 
Temat: Aforyzm… 

Materiał - Gmail/Classroom 
 

  j.polski 
Temat :Sposoby charakteryzowania.  

Materiał - Gmail/Classroom 

chemia 
Temat:Estry-pachnąca chemia. 

Materiały przekazane przez meet- 
godzina 9:00, gmail 

wiedza o społeczeństwie 
Temat: 

Prezydent i Rada Ministrów 
Materiały na kontach @ uczniów 

  historia 
Temat: ”Stan wojenny”. 

Materiały przekazane za pomocą 
gmaila. 

 

matematyka 
Temat:Przekształcenia algebraiczne 

- powtórzenie. 
Materiał przekazany za pomocą 

gmaila. 
 

j.niemiecki gr. 1 
Temat: Pory roku.Zjawiska 

atmosferyczne. 
 

j.niemiecki gr. 2 
Temat: Pory roku.Zjawiska 

atmosferyczne. 
Materiały zostaną przekazane drogą 

mailową dla obu grup) 

  j.angielski gr.1 
Temat: Sporting verbs - czasowniki 

związane ze sportem. Materiały w 
classroomie.  

 
j.angielski gr.2 

Temat:On the job. Czytanie ze 
zrozumieniem. 

Materiały przekazane przez classroom. 

fizyka 
Temat: Światło i jego własności. 
 Materiał zostanie przekazany za 
pomocą e-maili/przez Classroom. 

informatyka gr. 1 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - zmienne, 
książka temat 12- Historia i rozwój 

informatyki 
 

informatyka gr. 2 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - zmienne, 
książka temat 12- Historia i rozwój 

informatyki 

  biologia 
Temat: Nieantagonistyczne 

zależności między gatunkami. 
Materiały przekazane przez meet- 

godzina 9:00, gmail 

wychowanie fizyczne dz/chł. 
Temat:Test sprawności fizycznej-Indeks 

Sprawności Fizycznej K. Zuchory 
materiał przekazany za pomocą gmaila 

edukacja do bezpieczeństwa 
Temat:Inne groźne przypadki. 
Materiał przekazany za pomocą 

gmaila. 
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