
Plan zajęć - OP 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 20 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r. 

Poniedziałek - 20 kwietnia 2020 

Temat dnia : H jak hamak 

Wprowadzenie litery h – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.Utrwalanie znajomości litery h . 

Karta pracy- / Czytam…/ s. 80, 81, Karty pracy - s. 14, 15, 16, 17 

Co to jest teatr? - https://www.youtube.com/watch?v=azMWu8idFRk  

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0  

Materiały przekazane mailowo. 

 

Wtorek - 21 kwietnia 2020 

Temat dnia : Bardzo ważna rola. 

Określenie do wystawienia jakiej baśni przygotowane są sylwety, których cienie są przedstawione na 
rysunkach.Porównywanie liczby kukiełek po lewej i po prawej stronie karty. Naklejanie w kwadratach 
odpowiednich cyfr i znaków (karta pracy). Karta pracy -  s. 18, 19. Ćwiczenia grafomotoryczne. 

Materiał z języka angielskiego - https://www.youtube.com/watch?v=FdlLsxR5AE0 

Materiały przekazane mailowo. 

 

Środa - 22 kwietnia 2020 

Temat dnia: Paluszkowy teatrzyk. 

Oglądanie zdjęć. Określanie, czym różnią się teatrzyki. Czytanie wyrazów umieszczonych na 
czarodziejskim lusterku. Mówienie, z jakimi baśniami się kojarzą. Ozdabianie lusterka według 
własnego pomysłu .Karta pracy - s. 20, 21. 

Zapoznanie się ze zjawiskiem powstawania cienia- 
https://www.youtube.com/watch?v=RmoZYQNgRLM 

Zabawy z cieniem - https://www.youtube.com/watch?v=weWjiEKXz-I 

Ćwiczenia grafomotoryczne. 

Materiały przekazane mailowo. 

 

Czwartek - 23 kwietnia 2020 

Temat dnia : Zabawy z płynami. 

https://www.youtube.com/watch?v=azMWu8idFRk
https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0
https://www.youtube.com/watch?v=FdlLsxR5AE0
https://www.youtube.com/watch?v=RmoZYQNgRLM
https://www.youtube.com/watch?v=weWjiEKXz-I


Plan zajęć - OP 

Kolorowanie wystających fragmentów trójkątów na właściwe kolory. Czytanie zdań, skreślanie 
obrazków niezgodnych z ich treścią. Kończenie rysowania szlaczków. Karta pracy - s. 22. 

Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem objętości płynów. - mierzenie pojemności naczyń, 
porównywanie ilości płynów w naczyniach. Zabawy z wodą - 
https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44 

https://www.youtube.com/watch?v=2_S8HdYS75Q 

https://www.youtube.com/watch?v=3IX5-URxpYo 

https://www.youtube.com/watch?v=olzB04oOdN0  

Materiały przekazane mailowo. 

 

Piątek - 24 kwietnia 2020 

Temat dnia : W teatrze. 

Rysowanie po prawej stronie karty takich samych wzorów, jakie są po jej lewej stronie. Karta pracy - 
s.23. Ilustracja ruchowa rymowanki Jestem smok. - wiersz do nauki dla chętnych dzieci. 

Praca plastyczna “ Smok” - propozycje wykonania : 

pl/index.php/legendy/1060-smok-2 

https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/smok/ 

https://pl.pinterest.com/pin/802625964818124527/ 

Sztuka teatralna dla dzieci - “ Baśń o trzech konikach”. 
https://iteatr.tvp.pl/47174629/basn-o-trzech-konikach 

Materiały przekazane mailowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44
https://www.youtube.com/watch?v=2_S8HdYS75Q
https://www.youtube.com/watch?v=3IX5-URxpYo
https://www.youtube.com/watch?v=olzB04oOdN0
https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/smok/
https://pl.pinterest.com/pin/802625964818124527/
https://iteatr.tvp.pl/47174629/basn-o-trzech-konikach


Plan zajęć - 1a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 20 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r. 

Poniedziałek - 20 kwietnia 2020 

Temat: Do czego potrzebny jest wiatr? 

Wysłuchanie wiersza “Dwa wiatry”. Wykonanie wiatraczka zgodnie z instrukcją. Czytanie tekstu 
Groźne żywioły-ćwiczenia w czytaniu. Pisanie dwuznaki rz w wyrazach i zdaniach. układanie 
rozsypanki sylabowej. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w 20.- gra “suma”. 

P:56,58         Ćw. j.p. 54,55     Ćw m. 79 

Wtorek - 21 kwietnia 2020 

Temat: Święto drzewa. 

Wysłuchanie i rozwiązanie zagadek. Wygląd drzewo, opis drzewa z uwzględnieniem jego budowy. 
odszukanie i kolorowanie ukrytych nazw drzew w tabeli. Różne sposoby mierzenia. Centymetr jako 
miara długości.Dokonywanie prostych obliczeń dotyczących długości. 

P:60,61    96,97    Ćw. j.p. 56,57     Ćw m. 56,57 

Środa - 22 kwietnia 2020 

Temat: Historia dzbanka. 

oglądanie ilustracji i słuchanie tekstu zamieszczonego w podręczniku.Ćwiczenia w czytaniu. Jak 
wykorzystujemy uszkodzone przedmioty.Analiza i synteza wyrazów z dz. Nauka pisania dwuznaku. 
Układanie obrazka z nalepek. Centymetr jako miara długości. Rozwiązywanie zadań dotyczących 
porównywania długości.ozdabianie wybraną techniką plastyczną zużytych przedmiotów. 

P:62,63    Ćw. j.p. 58,59     Ćw m. 58,59 

Język angielski 

Topic: What food do you like? 

Materiały zostaną umieszczone w dzienniku Librus. 

 

Czwartek - 23 kwietnia 2020 

Temat: Segregujemy odpady. 

Poszerzenie słownictwa o nazwy recykling,surowce wtórne .Doskonalenie techniki czytania i pisania 
wyrazów z dz. Przepisywanie zdań. Łączenie w pary wyrazy rymujące się. Dopisywanie brakujących 
liter,podział wyrazów na sylaby. Rozwiązywanie zadań tekstowych w zakresie 20. Wykonanie węża z 
nakrętek.  

P:64,65     Ćw. j.p. 60-63     Ćw m. 60-63 

Piątek - 24 kwietnia 2020 

Temat: U lekarza. Dbamy o zdrowie. 



Plan zajęć - 1a 

Odszukanie wśród kolorowych wyrazów takich samych napisów. kolorowanie ramek z odpowiednią 
nazwą czynności. W gabinecie lekarskim. Układanie pytań. Rozgrywki w grę losową “Karuzela”. 
Rozkład liczb drugiej dziesiątki na składniki. Mapa mentalna na temat- zdrowie. Rozwiązywanie 
krzyżówki. Ćwiczenia w czytaniu 

P:66,67      Ćw. j.p. 64-67     Ćw m.64-67  

Informacje przekazywane SMS i telefonicznie, przez dziennik Librus. 

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/ 
 

 

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


Plan zajęć - 1b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 20 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r. 

Poniedziałek - 20 kwietnia 2020 

Temat : Strach ma wielkie oczy. 

Zapoznanie z tekstem pt “Strach ma wielkie oczy”. Nazywanie emocji osób przedstawionych na 
zdjęciach.Układanie zdania z rozsypanki wyrazowej. Wykonanie pracy plastycznej technika kolażu 
“Strach”. Utrwalanie pojęć związanych z upływem czasu. Ruch przy muzyce. 

Podr.s 44 i 45;  ćw. pol.s,47;  ćw, mat.s.46 i 47. 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus oraz e-mailem. 

 

Wtorek - 21 kwietnia 2020 

Temat: Prima aprilis. 

Zapoznanie z treścią wiersza Marcina Przewoźniaka pt” Prima aprilis”. Wprowadzenie litery “ż” w 
oparciu o wyrazy : żaba, Żaneta. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach trudności. 
Redagowanie zdań z wyrazami zawierającymi “ż”. Ćwiczenia w dodawaniu w zakresie do 20 
przygotowujące do przekroczenia progu dziesiątkowego. Ćwiczenia gimnastyczne. 

Podr.s.46-47;  ćw, pol.s.48-49;  ćw. mat.s.50-51 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus oraz e-mailem. 

 

Środa - 22 kwietnia 2020 

Temat: Strażacy w akcji 

Zapoznanie z pracą strażaka dawniej i obecnie. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnym poziomie 
trudności. Uzupełnianie zdań  wyrazami określającymi cechy strażaka po odczytaniu ich z plątaninki 
sylabowej. Odczytywanie i zapisywanie numerów alarmowych. Wykonanie ilustracji o pracy 
strażaków. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie w zakresie do 20 z wykorzystaniem 
obliczeń pieniężnych. Ćwiczenia gimnastyczne. 

Podr. s.50-51;  ćw.pol.s.50-51;  ćw.mat.52-53 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus oraz e-mailem. 

Język angielski 

Topic: What food do you like? 

Materiały zostaną umieszczone w dzienniku Librus. 
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Czwartek - 23 kwietnia 2020 

Temat: Wiosenne porządki. 

Środowisko naturalne i potrzeba segregowania odpadów.Wprowadzenie dwuznaku “rz” w oparciu o 
wyrazy “ rzeka”, “Jerzy”. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do pisania nowego 
dwuznaku.Gra matematyczna “Suma” - doskonalenie rachunku pamięciowego do 20. Ćwiczenia 
gimnastyczne. 

Podr.s.52-53;  ćw.pol.52-53;  ćw.mat.s.54-55 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus oraz e-mailem. 

 

Piątek - 24 kwietnia 2020 

Temat: Do czego potrzebny jest wiatr? 

Zapoznanie z wierszem Juliana Tuwima pt “Dwa wiatry”. Wykonanie wiatraczka zgodnie z podaną 
instrukcją.Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach trudności. Ćwiczenia w pisaniu 
wyrazów z “ż” i “rz” - zapamiętywanie pisowni. Układanie i zapisywanie zdań z rozsypanki sylabowej. 
ćwiczenia doskonalące dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie do 20. Ruch przy muzyce. 

Podr.s.56-58; ćw. pol.s.54-55; matzoo 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus oraz e-mailem. 



Plan zajęć - 1c 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 20 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r. 

Poniedziałek - 20 kwietnia 2020 

Temat dnia: Święto drzewa 

Poznanie wyglądu drzew, liści i owoców oraz przedmiotów wykonanych z drewna. Odczytywanie i 
zapisywanie zdania z plątaninki. Odszukiwanie i kolorowanie ukrytych nazw drzew w tabeli. 
Zapisywanie wyrazów w liniaturze. Centymetr jako miara długości. Dokonywanie prostych obliczeń 
dot.długości i zapisywanie wyników. Poznanie instrumentów dętych - flet prosty i flet poprzeczny. 

Podr. - s.60.,61.,96.,97.,karty ćw. - s.56.,57.,karty mat. - s.56.,57.,84. 

Materiał zostanie przekazany e-mailem. 

 

Wtorek - 21 kwietnia 2020 

Temat dnia: Historia dzbanka 

Poznanie tekstu zamieszczonego w podręczniku. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych 
poziomach. Analiza i synteza wyrazów z”dz”. Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisania”dz”na 
podstawie wyrazu”dzbanek”. Układanie obrazka z nalepek. Centymetr jako miara długości. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących porównywania długości przedmiotów. Ozdabianie 
wybraną techniką plastyczną zużytych przedmiotów. 

Podr. - s.62.,63.,karty ćw. - s.58.,59.,106.,karty mat. - s.58.-60. 

Materiał zostanie przekazany e-mailem. 

 

 

Środa - 22 kwietnia 2020 

Temat dnia: Segregujemy odpady 

Przypomnienie sposobów segregowania odpadów w oparciu o tekst z podręcznika. Doskonalenie 
techniki czytania tekstów na różnych poziomach. Doskonalenie umiejętności pisania wyrazów z “dz”i 
przepisywania zdań. Wyodrębnianie liczby głosek i liter w wyrazach. Wykonanie pracy plastycznej z 
odpadów.Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. 

Podr. - s.64.,65.,98.,99.,karty ćw. - s.60.-62.,karty mat. - s.61.-63. 

Materiał zostanie przekazany e-mailem. 

Język angielski 

Topic: What food do you like? 

Materiały zostaną umieszczone w dzienniku Librus. 

 



Plan zajęć - 1c 

Czwartek - 23 kwietnia 2020 tekstowych 

Temat dnia: U lekarza 

Poznanie treści wiersza J.Brzechwy”Natka-szczerbatka”. Odszukiwanie wśród kolorowych wyrazów w 
ramkach takich samych napisów. Rozwiązywanie realistycznych zadań tekstowych do gry - 
dodawanie trzech składników w zakresie 20. Rozkład liczb drugiej dziesiątki na składniki. 

Podr. - s.66.,67.,karty ćw. - s.64.,65.,karty mat. - s.64.-69. 

Materiał zostanie przekazany e-mailem. 

 

 

Piątek - 24 kwietnia 2020 

Temat dnia: Dbam o zdrowie 

Poznanie zasad zdrowego odżywiania. Podawanie nazw owoców i warzyw. Rozwiązywanie 
krzyżówki. Zapoznanie z tekstem”Dziwna babcia”.Ocena postępowania bohatera opowiadania. 

Podr. - s.68.-71.,karty ćw. - s.66.,67. 

Materiał zostanie przekazany e-mailem. 



Plan zajęć - 2a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 20 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r. 

Poniedziałek 20 kwietnia i wtorek  21 kwietnia 2020r 

Temat tygodnia Ślady przeszłości- 

Temat dnia-Zwiedzamy Kraków-    Język polski.Czytanie tekstu   Ireny Landau” Zwiedzamy 
zabytki.” P.str 26-28 (ćwiczenia w głośnym czytaniu ze zrozumieniem) Udzielanie rodzicom 
odpowiedzi na pytania związane z wysłuchanym opowiadaniem P str 28 ćw.1,2,3. Wyszukiwanie 
nazw zabytków Krakowa. 

Zabytki Krakowa-https://www.youtube.com/watch?v=Swd3OsoYRIw 

  KP str  28-29 Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem: wskazywanie poprawnych odpowiedzi. 
Łączenie pasujących do siebie części zdań. Układanie i zapisywanie zdań na temat właściwego 
zachowania turysty na podstawie zgromadzonego słownictwa. Wyszukiwanie informacji o obiektach 
przedstawionych na zdjęciach i podpisywanie ich nazwami miast, w których się znajdują. 

 Czytanie zdań ze zrozumieniem: wskazywanie zdań prawdziwych i fałszywych.KP str 31 ćw.7 
Opisywanie trasy pieszej wycieczki z uwzględnieniem nazw ulic KP str 30 ćw 5 i 6 i 8. 

Obejrzyj film “Legenda o hejnale Mariackim”https://www.youtube.com/watch?v=gq8HijEzB8A 

melodia hejnału mariackiego https://www.youtube.com/watch?v=-Z6Oa3Gbi7c 

Powtórzenie pisowni wyrazów z “h” -zadania dodatkowe KP str 90 

Warto też obejrzeć 

Legenda o smoku wawelskim https://www.youtube.com/watch?v=FKfB_h7HqC8 

Matematyka-KP str,23 ćw 4, 5, KP str 24 ćw 1 i 2 , oraz 3 i 4 do zeszytu  

Środa - 22 kwietnia 2020 

Temat dnia :Na Tropie zabytków J.polski-Swobodne wypowiedzi na temat pamiątek z przeszłości 
na podstawie tekstu, ilustracji w podręczniku  P str 30-31. KP str 32.  Nazywanie pamiątek z 
przeszłości i wyjaśnianie ich przeznaczenia. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. 
Zapoznanie z definicją zabytku. Ćwiczenia dodatkowe.KP str 92 

Warto zobaczyć-muzeum zabawek w Krpaczu https://www.youtube.com/watch?v=ZeP8I5AJQqE 
https://www.youtube.com/watch?v=ptcAWkd7ty8  

muzem zegarów   w Jędrzejowie https://www.youtube.com/watch?v=Qh9--PZvO2Y  

Skansen https://www.youtube.com/watch?v=QWmI1pEB5U4 

muzeum w Łańcucie https://www.youtube.com/watch?v=CV6LRFOf-QM 

Matematyka-  KP str 25 

Język angielski  Topic: A lion has got a long tail. 

Materiały zostaną umieszczone w dzienniku Librus. 

https://www.youtube.com/watch?v=Swd3OsoYRIw
https://www.youtube.com/watch?v=gq8HijEzB8A
https://www.youtube.com/watch?v=-Z6Oa3Gbi7c
https://www.youtube.com/watch?v=FKfB_h7HqC8
https://www.youtube.com/watch?v=ZeP8I5AJQqE
https://www.youtube.com/watch?v=ptcAWkd7ty8
https://www.youtube.com/watch?v=Qh9--PZvO2Y
https://www.youtube.com/watch?v=QWmI1pEB5U4
https://www.youtube.com/watch?v=CV6LRFOf-QM
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Czwartek - 23 kwietnia 2020 

Temat dnia-Dawniej i dziś-manufaktura w Łodzi- J.polski- - wyjaśnienie znaczenia wyrazu 
manufaktura.  Czytanie tekstu na temat historii łódzkiej fabryki P.str 32-33 Tworzenie nazw 
mieszkańców od nazw miejscowości. KP str 34, 35. Rozwiązywanie krzyżówki. Uzupełnianie zdania 
hasłem z krzyżówki.. Dzielenie wyrazu manufaktura na sylaby. Układanie wyrazów z tych sylab. 
Piszemy poprawnie: pisownia małej litery w nazwach mieszkańców miast. Uzupełnianie zdań 
wyrazami z ramki użytymi w odpowiedniej formie gramatycznej. Praktyczne stosowanie nazw 
mieszkańców utworzonych od nazw miejscowości. Poczytanka pt. Ślady przeszłości.P str.98  

Manufaktura w Łodzi-https://www.youtube.com/watch?v=sX9tCRimR-A 

Ćwiczenia dodatkowe.Matematyka  KP str 66-67 

Piątek - 24 kwietnia 2020 

Temat dnia-Pomniki przyrody-J.polski-Zapoznanie z informacjami  na temat pomników przyrody na 
podstawie tekstu Pomniki przyrody i wiersza Marcina Brykczyńskiego Bartek P.str 34-35. 
Wyszukiwanie i podkreślanie  wyrazów opisujących pomnik przyrody - dąb Bartek KP str 36. 
Układanie i zapisywanie w zeszycie zdań (używaj czasowników) opisujących  dąb Bartek z 
wykorzystaniem podkreślonego słownictwa , możesz także skorzystać z informacji zawartych w tym 
filmie https://www.youtube.com/watch?v=FFHlfBpSsko . Ćwiczenia doskonalące technikę czytania ze 
zrozumieniem. Zaznaczanie poprawnych odpowiedzi. Układanie i zapisywanie pytania z rozsypanki 
wyrazowej.KP str 37 

Warto obejrzeć-   https://www.youtube.com/watch?v=h1IWokIhzOg 
https://www.youtube.com/watch?v=5rJFs-Osdhk  

Przypomnij sobie piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA 

Matematyka KP str  28. 

Propozycja wykonania drzewa z rolki papieru 
https://www.google.com/search?q=drzewo+z+rolki+papieru&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ah
UKEwjNpeWIlu7oAhUlxaYKHUQQAl4QsAR6BAgJEAE&biw=1600&bih=757#imgrc=b_e-Q0glP_2nb
M&imgdii=hRMBL9U8BctVyM 

https://www.youtube.com/watch?v=sX9tCRimR-A
https://www.youtube.com/watch?v=FFHlfBpSsko
https://www.youtube.com/watch?v=h1IWokIhzOg
https://www.youtube.com/watch?v=5rJFs-Osdhk
https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA
https://www.google.com/search?q=drzewo+z+rolki+papieru&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjNpeWIlu7oAhUlxaYKHUQQAl4QsAR6BAgJEAE&biw=1600&bih=757#imgrc=b_e-Q0glP_2nbM&imgdii=hRMBL9U8BctVyM
https://www.google.com/search?q=drzewo+z+rolki+papieru&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjNpeWIlu7oAhUlxaYKHUQQAl4QsAR6BAgJEAE&biw=1600&bih=757#imgrc=b_e-Q0glP_2nbM&imgdii=hRMBL9U8BctVyM
https://www.google.com/search?q=drzewo+z+rolki+papieru&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjNpeWIlu7oAhUlxaYKHUQQAl4QsAR6BAgJEAE&biw=1600&bih=757#imgrc=b_e-Q0glP_2nbM&imgdii=hRMBL9U8BctVyM


Plan zajęć - 2b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 20 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r. 

Poniedziałek - 20 kwietnia 2020 

Powtarzamy i utrwalamy wiadomości.  

Dodawanie liczb dwucyfrowych. 
Różne sposoby obliczania sumy liczb; obliczanie wybranym sposobem - ćwiczenia. KM. str. 22-23. 
Głośne czytanie ze zrozumieniem tekstu “ Kiełki “ . P.str. 94-95. 
Opowiadanie treści, pisemne odpowiedzi na zadane pytania. Praca w zeszycie. 

Pomocne strony do wykorzystania : 

learningapps.org/view6444392 

view.genial.ly/5c4aab5ca558062c2ea6dec4/interactive-content-mnozenie- i-dzielenie 

google.com/search?q=karty+pracy+matematyczne  

an14anna.prv.pl/karty-pracy-matematyczne.html 

matzoo.pl/klasa2/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-100_7_35 

szaloneliczby.pl/dodawanie-w-zakresie-100 

matmag.pl/klasa/2/gra/dodawanie- i-odejmowanie-w-zakresie-100-testy 

Materiały zostały przekazane rodzicom przez Librus.  

 

Wtorek - 21 kwietnia 2020 

Odejmowanie liczb dwucyfrowych. 

Wykonywanie obliczeń na podstawie rysunku i podanego wzoru. Obliczanie różnic poznanymi 
sposobami. KM. str. 32-33. 
Próba samodzielnego wykonania obliczeń - praca w zeszycie. Ćwiczenia na konkretach - patyczki, 
liczydło, koraliki. 
Utrwalenie wyrazów z “rz“ wymiennym i niewymiennym oraz z “ż”. Układanie i zapisywanie zdań w 
zeszycie z trudnościami ortograficznymi.  

Przypominam ponownie poniższe linki, które można wykorzystać : 

https://biblioteka.pl/artykul/Darmowe-ksiazki-w-internecie/9587       -darmowe książki w internecie- 

http://www.groteska.pl/           -zabawy muzyczno - logopedyczne- 

Materiał został przekazany przez Librus. 

 

 

 

https://biblioteka.pl/artykul/Darmowe-ksiazki-w-internecie/9587
http://www.groteska.pl/
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Środa - 22 kwietnia 2020 

Temat: Daddy, daddy, can I have some ice-cream? -  śpiewamy piosenkę. 

tekst piosenki znajduje się w podręczniku 

link do piosenki: 
https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone/level2/songs/unit4/song?cc=pl&selLanguage=pl 

Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

Ćwiczenia utrwalające dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 z przekroczeniem progu 
dziesiątkowego. Rozwiązywanie zadań tekstowych - praca w ćwiczeniach i zeszycie - KM.str. 34-35. 
Uzupełnianie brakujących wyrazów w opisie wilgi. Przepisywanie tekstu do zeszytu. Zwrócenie uwagi 
na poprawność, staranność i estetykę pracy. Tworzenie wyrazów z sylab. K. str. 94-95. 

Materiał przekazany przez Librus. 

Czwartek - 23 kwietnia 2020 

Dalszy ciąg utrwalania dodawania i odejmowania liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu 
dziesiątkowego. Powtórzenie wiadomości - części mowy.  

Ćwiczenia w zeszycie - uzupełnianie wyników działań - dodawanie i odejmowanie do 100. 
P. str. 110-111. 
Głośne czytanie ze zrozumieniem tekstu. Rozpoznawanie rzeczowników, czasowników i 
przymiotników. Podpisywanie rysunków - ćwiczenie poprawności ortograficznej. Samodzielne 
układanie zdań. K. str. 96-97. 

Zabawy matematyczne :  

www.matzoo,pl                 https://www.digipuzzle.net/education/ 

Można również wykorzystać platformę edukacyjną :https://www.eduelo.pl/ 

Materiały zostały przekazane przez Librus.  

Piątek - 24 kwietnia 2020 

Odczytywanie wskazań termometrów. Pojęcie - różnica temperatur. 

Praktyczne stosowanie pojęć : wyższa temperatura, niższa temperatura, różnica temperatur. 
Odczytywanie i zaznaczanie temperatury na termometrach. Obliczanie różnicy temperatur między 
dniem a nocą. Układanie pytań, działań do tabeli, zapisywanie w zeszycie. KM. str. 36-37. 
Ćwiczenia w głośnym czytaniu zdań naprzemiennie : głośno - cicho- głośno - cicho. P. str. 100. 
Próba czytania tekstu na czas. P. str. 101. Utrwalenie poprawnego, starannego przepisywanie tekstu, 
ze zwróceniem uwagi na poprawność ortograficzną.  

Można skorzystać z linku do nauki gry w szachy : 

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

Materiały zostały przekazane przez Librus. 

 

https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone/level2/songs/unit4/song?cc=pl&selLanguage=pl
https://www.digipuzzle.net/education/
https://www.eduelo.pl/
https://www.wsip.pl/e-spotkania/kategoria/edukacja-wczesnoszkolna/gram-w-szachy/


Plan zajęć - 3a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 20 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r. 

Darmowe książki w internecie-  https://biblioteka.pl/artykul/Darmowe-ksiazki-w-internecie/9587 

Poniedziałek - 20 kwietnia 2020
Temat: Uwaga! Zwierzęta!
Czytanie ze zrozumieniem tekstu Uwaga! Zwierzęta! Wyszukiwanie fragmentów będących 
odpowiedzią na pytania dotyczące zachowania wobec dzikich i nieznajomych zwierząt. Etapy 
przyjmowania bezpiecznej pozycji - żółwia. Uzupełnianie diagramu. Rozpoznawanie części mowy. 
Pięknie czytamy - Nowy przyjaciel P109.  
P 50-51 KP46/1,2 KP47/3,4 do zeszytu KP90/3.
Liczby czterocyfrowe typu:3006, 5040. Odczytywanie i zapisywanie liczb czterocyfrowych słowami i 
za pomocą cyfr.  
P127 KM32/1,2,3,4 KM33/5,6,7, /8,9,10-dla chętnych/ KM73/17,18  
w.f. - https://www.youtube.com/watch?v=LUhapiC-Reo 

https://www.youtube.com/watch?v=hBFLp08y33Y  

Materiały przekazane przez dziennik Librus i WhatsApp. 

Wtorek - 21 kwietnia 2020
Temat: Doktor Dolittle. Wielka podróż. Opowiadamy przygody.
Gimnastyka oka i języka-mowa afrykańskich zwierząt. Dobieranie wyrazów - skojarzeń z wyrazem 
Afryka. Ustalenie celu podróży doktora Dolittl’a do Afryki na podstawie przeczytanego, lub 
wysłuchanego fragmentu lektury H. Loftinga. Próba oceny postępowania bohatera. Fauna i flora 
Afryki. Porządkowanie imion zwierząt w kolejności alfabetycznej.
https://www.youtube.com/watch?v=-lm80PTQU8I 

https://www.youtube.com/watch?v=7z1YmPrPhDg 

P52, 53-59 KP48/1,2 KP49/3,4 KP50/1
Dodawanie i odejmowanie liczb typu: 3524+2143, 4536-1213. Gra planszowa 24 godziny w podróży . 
.P129 KM34/1,2,3,4,5 KM35/6,7 (8,9-dla chętnych) GRA  KM36-37 

https://www.matzoo.pl/klasa4/wskaz-cyfre-w-liczbie-czterocyfrowej_20_99   

Materiały przekazane przez dziennik Librus i WhatsApp. 

Środa - 22 kwietnia 2020 
Temat: Tropimy ortografię - nie.
Czytanie rymowanek M. Brykczyńskiego wyjaśniających zasady pisowni nie z różnymi częściami 
mowy. Ćwiczymy z Noni. Zabawy z ortografią na wesoło. Materiał do dyktanda nr 8.
P60-61, KP52/1,2 KP53/4,5, KP93/11,  KP94/13, KP54-55-dla chętnych, jako poprawa i utrwalenie 
sprawdzianu marcowego.
Liczby czterocyfrowe-zadania rozmaite. Sprawdź się! Tekst matematyczny.
P129 KM38-39, KM40-41 

Informatyka: Wykonywanie testów w Eduelo. 

Materiały przekazane przez dziennik Librus i WhatsApp. 

Czwartek - 23 kwietnia 2020 
Temat: Wynalazek a odkrycie.
www.gov.pl/web/zdalnelekcje/kregi-tematyczne-03 

https://biblioteka.pl/artykul/Darmowe-ksiazki-w-internecie/9587
https://www.youtube.com/watch?v=LUhapiC-Reo
https://www.youtube.com/watch?v=hBFLp08y33Y
https://www.youtube.com/watch?v=-lm80PTQU8I
https://www.youtube.com/watch?v=7z1YmPrPhDg
https://www.matzoo.pl/klasa4/wskaz-cyfre-w-liczbie-czterocyfrowej_20_99
http://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/kregi-tematyczne-03
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Czytanie ze zrozumieniem tekstu W. Mikołuszki Odkrycia i wynalazki. Poznawanie postaci 
odkrywców, wynalazców i ich dokonań. Wyrazy bliskoznaczne. Rodzaje rzeczowników. 
Poczytanka-Odkrycia Cyryla P102-103, P 62-63 KP56/1,2,3 KP57/4 (bez kropki) 5,  

Obliczanie sumy liczb jedno-, dwu-, trzy-, czterocyfrowych. Działania na liczbach 
czterocyfrowych-zadania rozmaite. KM421,2,3,4 KM43/5,6 (7,8-dla chętnych) 

Muzyka: Abecadło instrumentów - orkiestra. P92, KP87/7,8,9. Wysłuchanie utworu Wolfganga 
Amadeusza Mozarta ,,Eine kleine Nachtmusik” ( orkiestra smyczkowa) 
https://www.youtube.com/watch?v=Qb_jQBgzU-I 

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

Materiały przekazane przez dziennik Librus i WhatsApp. 

Piątek - 24 kwietnia 2020 
Temat: Wynalazki szkodliwe dla przyrody.  

Swobodne wypowiedzi na temat wpływu niektórych wynalazków na przyrodę na podst. tekstu Czy 
wynalazki są dobre dla przyrody? Redagowanie kodeksu miłośnika przyrody. Odczytywanie haseł z 
rozsypanki wyrazowej i zapisywanie jego znaczenia. P64-65 KP58/1,2 KP59/4,5,6 
Lekcje programowania - KP60-61 - dla chętnych. 

Kilometr jako jednostka długości. Zamiana metrów na kilometry i na odwrót. P130 KM44/1-5, 
KM45/6-10 KM74/21 

Materiały przekazane przez dziennik Librus i WhatsApp. 

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


Plan zajęć - 3b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 20 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r. 

Poniedziałek - 20 kwietnia 2020 

Temat dnia: Jesteśmy wynalazcami 

Czytanie tekstu z podręcznika ,,Jak uratować las”.Opisywanie wymyślonego przez siebie wynalazku 
według planu. Odczytanie z leksykonu znaczenia wyrazów: klamot, tuzin. Ćwiczenia w głośnym 
czytaniu tekstu ,,,Wynalazcy”. Obejrzenie prezentacji ,,Galeria wielkich Polaków”, P s. 66 - 69 oraz 
110, K ćw. s. 62, ćw. 1 i 2. 

Matematyka: Rozwiązywanie zadań tekstowych - kilometry. K mat. s. 46, ćw. 1 - 4. 

Praca plastyczna: Wykonanie własnego wynalazku z surowców wtórnych na podstawie instrukcji. 

Materiały przekazane przez SMS, Whatsapp i Librus. 

https://epodreczniki.pl/a/galeria-wielkich-polakow/DkaIIaHl1 

 

Wtorek - 21 kwietnia 2020 

Temat dnia: Polscy nobliści 

Czytanie ze zrozumieniem tekstu ,,Polscy nobliści.” Poznanie postaci Alfreda Nobla. Oglądanie filmu 
o Marii Skłodowskiej - Curie. Uzupełnienie diagramu, odczytanie hasła i uzupełnienie nim zdania. 
Rozpoznawanie czasowników i liczebników w tekście. P s. 70 - 71, k ćw. s. 64 - 65. 

Matematyka: Utrwalenie kilometra- rozwiązywanie zadań tekstowych. K mat. s. 47, ćw. 5 i 6. 
Ćwiczenie 7 dodatkowe dla chętnych. 

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

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

Materiały przekazane przez SMS, Whatsapp i Librus. 

 

Środa - 22 kwietnia 2020 

Temat dnia: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości 

Ćwiczenia z Noni. Utrwalenie poznanych części mowy. Stopniowanie przymiotników. Liczba 
pojedyncza mnoga wyrazów. Rozwijanie zdań. Pisanie ogłoszenia o zgubionym piórniku. K ćw. s. 54 - 
55. 

 Matematyka: Tona jako jednostka masy. Zamiana ton na kilogramy i kilogramów na tony. P s. 132, K 
mat. s. 48 - 49. Ćwiczenia dodatkowe dla chętnych uczniów ( załączony link). 

Muzyka: Abecadło instrumentów orkiestra.P s. 92, K ćw. s. 87, ćw. 8 i 9 

https://www.matzoo.pl/klasa3/jaka-odleglosc_81_472 

Materiały przekazane przez SMS, Whatsapp i Librus. 

https://epodreczniki.pl/a/galeria-wielkich-polakow/DkaIIaHl1
https://www.youtube.com/watch?v=nrSOogLQYbM
https://www.matzoo.pl/klasa3/jaka-odleglosc_81_472
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Język angielski 

Temat: Meal times. Pory posiłków. 

Materiały przesłane przez Librus. 

Czwartek - 23 kwietnia 2020 

Temat dnia: Nazywamy uczucia 

Czytanie tekstu ,,Co ja czuję?” z cyklu - Listy od Hani i Henia. Wyszukiwanie informacji w tekście i 
redagowanie odpowiedzi na pytania. Czytanie zagadek Marcina Brykczyńskiego ,,Co kryje się w 
sercu na dnie?” Podawanie i zapisywanie w zeszycie nazw uczuć będących ich rozwiązaniem. 
Ćwiczenia w pisaniu z pamięci. P s. 72 - 75, k ćw. s. 66, ćw.1 i 3, s. 67, ćw. 4,5,6. 

Matematyka: Rozwiązywanie zadań tekstowych - tony i kilogramy. K mat. s 50 - 51. 

Zadanie dodatkowe dla chętnych. Eduelo.pl 

Materiały przekazane przez SMS, Whatsapp i Librus. 

 

Piątek - 24 kwietnia 2020 

Temat dnia: Radzimy sobie z uczuciami 

Czytanie ze zrozumieniem psychotestu Olgi Jakackiej ,,Czy radzisz sobie z uczuciami?” dopisywanie 
zakończeń zdań zgodnie z własnymi uczuciami. Piszemy poprawnie - pisownia wyrazów z om, em, 
on, en. P s. 76 - 77, k ćw. s. 68, ćw. 1 i 2, s. 69, ćw. 4, 5, 7. 

Matematyka: Rozwiązywanie zadań niestandardowych. P s. 134, k. mat. s. 52, ćw.1 - 3, s. 53, ćw. 5, 
7 i 8. 

Muzyka: Wysłuchanie piosenki ,,Prosimy was o uśmich” 
https://www.youtube.com/watch?v=rv5ew1og7f8&list=RDrv5ew1og7f8&index=1 

Materiały przekazane przez SMS, Whatsapp i Librus. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rv5ew1og7f8&list=RDrv5ew1og7f8&index=1


Plan zajęć - 3c 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 20 kwietnia - 24 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/ 
 
Poniedziałek - 20 kwietnia 2020 

Temat: Wynalazek a odkrycie. Czytanie ze zrozumieniem tekstu Wojciecha Mikołuszki Odkrycia i 
wynalazki. Próba wyjaśnienia terminów: odkrycie, wynalazek. Poznawanie postaci odkrywców, 
wynalazców i ich dokonań.. Poczytanka Odkrycia Cyryla. Ćwiczenia dodatkowe. Realizacja projektu 
Wielcy wynalazcy. 
Obliczanie sumy liczb jedno-, dwu-, trzy-, czterocyfrowych. Rozwiązywanie zadań tekstowych na 
obliczenia pieniężne.  Rozwiązywanie zadania tekstowego z elementami kodowania. Zadania 
dodatkowe. 
 Rytmiczna recytacja łamańca językowego Małgorzaty Strzałkowskiej Kosz l9owich paszcz. Abecadło 
instrumentów. Zespół wykonawczy. Orkiestra. Rozpoznawanie brzmienia zespołu wykonawczego - 
orkiestry. P/62-63/1-3; KP/56-57/2,3,4 (bez kropki),5 (dla chętnych); KP/96/18; KM/42-43/3,5,6,(7,8 
dla chętnych); KM/73/19,20; P/102-103; P/92; KP/87/7 
https://www.youtube.com/watch?v=CNRQ-DW7064 
https://www.youtube.com/watch?v=jv2WJMVPQi8 
Materiały przekazane przez dziennik Librus, sms, WhatsApp. 
 
Wtorek - 21 kwietnia 2020 

Temat:Wynalazki szkodliwe dla przyrody. Leksykon - wyjaśnienie znaczenia wyrazu smog i 
wyrażenia samochód hybrydowy. Wskazywanie czasowników w kodeksie miłośnika przyrody. 
Uzasadnianie pisowni wyrazów z ch wymiennym. Wpływ niektórych wynalazków na przyrodę na 
podstawie tekstu w podręczniku Czy wynalazki są dobre dla przyrody?  
Kilometr jako jednostka długości. Rozwiązywanie zadania tekstowego na obliczanie jednostek 
długości. Zadania dodatkowe. 
Przedstawienie środkami plastycznymi sceny Świat bez samochodów. P/64-65/1-3; 
KP/58-59/1,5,6;KP/60-61/1,(2,3 dla chętnych);KP/58/3(dla chętnych);P/130/1-5(ustnie); 
KM/44-45/2,3,4,7,9,10; KM/74/21 
Materiały przekazane przez dziennik Librus, sms, WhatsApp. 
 
Środa - 22 kwietnia 2020 

Temat: Jesteśmy wynalazcami. Czytanie inscenizacji Kaliny Jerzykowskiej Jak uratować las. 
Leksykon - wyjaśnienie znaczenia wyrazów: klamot, tuzin. Opisywanie wymyślonego przez siebie 
wynalazku. Czytanie ze zrozumieniem. Pięknie czytamy - Wynalazcy. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczanie odległości - kilometry, metry. Dodawanie i 
odejmowanie liczb czterocyfrowych. Rozwiązywanie zadania o podwyższonym stopniu trudności. 
Zadania dodatkowe. Zrób to sam! Wykonanie własnego wynalazku z wykorzystaniem surowców 
wtórnych na podstawie podanej instrukcji .Abecadło instrumentów. Zespół wykonawczy. Orkiestra.  
P/66-68/1-3 (ustnie); KP/62/1-2;KP/63 (dla chętnych); P/110; P/131/1,2 (do 
zeszytu);KM/46-47/3-6,7(dla chętnych); P/92;KP/87/8,9 
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=CNRQ-DW7064
https://www.youtube.com/watch?v=jv2WJMVPQi8
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Język angielski 

Topic: Ćwiczenia utrwalające odpowiedź na pytanie What time…? 

Materiały zostaną umieszczone w dzienniku Librus. 

 
Czwartek - 23 kwietnia 2020 

Temat:Polscy nobliści. Warto ich znać! Poznanie sylwetki Alfreda Nobla. Wyjaśnienie rozumienia 
wyrazu fundator. Rozpoznawanie czasowników i liczebników w tekście. Piszemy poprawnie. Pisownia 
wyrazów z ą i ę w zakończeniach. Poznanie sylwetek polskich noblistów i ich osiągnięć.Tona jako 
jednostka masy. Zamiana ton na kilogramy oraz ton i kilogramów na kilogramy. Zadania dodatkowe. 
P/70-71/1-4 (ustnie); KP/64 -65/1-4;P/132/1-6 (ustnie); KM/1,2,4,6,7 
https://www.youtube.com/watch?v=ODpDkebGriw   Polscy nobliści - prezentacja 
Materiały przekazane przez dziennik Librus, sms, WhatsApp.  
 
Piątek - 24 kwietnia 2020 

Temat:Nazywamy uczucia. Wyszukiwanie informacji w tekście, redagowanie i zapisywanie 
odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu Co ja czuję? z cyklu "Listy od Hani i Henia".Ćwiczenia w 
pisaniu zdań z pamięci. Czytanie ze zrozumieniem tekstu Petera Ekberga i Svena Nordqvista Wielka 
księga młodego filozofa - wykonywanie poleceń do tekstu. 
Dostrzeganie, że granice naszej wolności wytycza godność i dobro innych osób. Odkrywanie, że 
każdy wybór rodzi konsekwencje, które dotyczą nas samych. Dostrzeganie, że każdy powinien brać 
odpowiedzialność za swoje wybory. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia wagowe - tony, kilogramy. Rozwiązanie złożonego 
zadania tekstowego na obliczenia wagowe. P/72-73/74-75; 
KP/66-67/1-6;KP/98-99;P/133/1-4(ustnie);KM/50-51/1,3,5; 
Materiały przekazane przez dziennik Librus, sms, WhatsApp. 
 

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


Plan lekcji - 4a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 20 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Ułamek jako wynik 

dzielenia. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą e-maili. 

matematyka 
Temat: Dodawanie ułamków 

zwykłych. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą e-maili. 

j.polski 
Temat: ” Porównujemy baśń  

z opowiadaniem.” 
Materiały zostaną wysłane- 

Librus/Gmail/Meet godz.9.00. 

matematyka 
Temat: Dodawanie ułamków 

zwykłych cd. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą e-maili. 

j.polski 
Temat: “O pewnym niezwykłym 

spotkaniu”. 
Materiały zostaną wysłane- 

Librus/gmail. 

j.polski 
Temat: ”O co można by zapytać 

osobę ze starej fotografii?” 
Materiały zostaną wysłane- 

Librus/gmail. 

wf dz/chł 
Temat:Jak zdrowo się 

odżywiać? 
Materiały zostaną przekazane 

przez Librus 
 
 

historia 
Temat: ”O polską mowę”. 

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:Sprawdzian z działu 5. 

Materiały zostaną przesłane przez 
Librus 

l.wychowawcza 
Temat: Jak sobie radzimy w 
obecnej sytuacji? Co u nas 

słychać? 
Meet:9.00 

 technika 
Temat:Skrzyżowania z drogą z 

pierwszeństwem przejazdu. 
Materiały zostaną wysłane- 

Librus/gmail. 

  

     

     

     

 



Plan lekcji - 4b 

 

 Tygodniowy zakres treści nauczania: od 20 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

j.polski 
Temat : Rzeczownik. 

Materiały zostaną wysłane- 
Librus/gmail. 

 

j.angielski 
Temat: Zdania rozkazujące. 
Materiały zostaną wysłane- 

 Librus 
 

j.polski 
Temat: Przypadki - odmiana. 

Materiały zostaną wysłane- 
Librus/gmail.  

 

j.angielski 
Temat: Zdania rozkazujące-cd. 

Materiały zostaną wysłane- 
 Librus 

j.polski 
Temat: Odmieniamy przez 

przypadki. 
Materiały zostaną wysłane- 

Librus/gmail. 
 

matematyka 
Temat: Ułamek jako część 

całości. 
Online Meet 11.00, materiał Librus 

historia 
Temat:”O polską mowę”. 

Materiały przesłane za pomocą 
Librusa. 

matematyka 
Temat :Liczby mieszane. 

Online Meet 11.00, materiał Librus 

technika 
Temat:Skrzyżowania 

równorzędne. 
Materiały zostaną wysłane- 

Librus/gmail. 
 
 
 

matematyka 
Temat: Ułamki i liczby mieszane 

na osi liczbowej. 
Online Meet 9.00, materiał Librus 

informatyka 
Temat: Budujemy scenę i 

zapisujemy do pliku. 
Wczytujemy do programu-Baltie 

Materiały zostaną wysłane- 
Librus/gmail. 

 
 

przyroda 
Temat:Sprawdzian z działu 5. 

Materiały zostaną przesłane przez 
Librus 

 wf chł/ dz 
Temat:Jak zdrowo się 

odżywiać? 
Materiały zostaną przekazane 

przez Librus 
 
 

lekcja wychowawcza 
Temat: Jak motywować się do 

systematycznej nauki poza 
szkołą? 

     

     

 



Plan lekcji - 5a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 20 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Dodawanie i 

odejmowanie ułamków 
dziesiętnych. 

Materiały przesłane przez Librus. 

j. polski  
Temat: Czym jest dobro? Baśń. 
Materiały przesłane przez Librus 

 
 
 

matematyka 
Temat: Dodawanie i 

odejmowanie ułamków 
dziesiętnych. 

usMateriały przesłane przez Libr. 
 

geografia 
Sawanna i step c.d 

materiały  przesłane  przez librus 

biologia 
Temat:Nagonasienne. 

materiały  przesłane  przez librus 

j. polski  
Temat: Czym jest dobro? 

Materiały przesłane przez Librus 
 

informatyka dz 
Temat: StudioCode 

Programowanie Minecraft 
Adventurer  programowanie w 

oparciu o platformę StudioCode  

informatyka ch 
Temat:Temat: StudioCode 
Programowanie Minecraft 

Adventurer  programowanie w 
oparciu o platformę StudioCode 

 

j. polski  
Temat: Pechowo schwytani 

skarżą się królowi Salomonowi. 
Materiały przesłane przez Librus 

 

historia 
Temat: “Polska w XIII wieku” 
Materiał przekazany za pomocą 

Librusa. 

technika 
 

Temat:Tworzywa sztuczne 
Materiały zostaną przekazane 

przez Librus 
 

 

wf chł/ dz 
Temat:Jak zdrowo się 

odżywiać? 
Materiały zostaną przekazane 

przez Librus 
 
 

 matematyka 
Temat: Dodawanie i 

odejmowanie ułamków 
dziesiętnych. 

Materiały przesłane przez Librus. 
 

 

     

     

 



Plan lekcji - 5b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 20 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

j. polski 
Temat: Czas na bajkę. 

Podr.-s.223.-226. 
Materiały zostaną przekazane 

przez dziennik Librus. 

j. polski 
Temat:Jaki utwór nazywamy 

bajką? 
Podr.-s.226.,227. 

Materiały zostaną przekazane 
przez dziennik Librus. 

geografia 
Sawanna i step c.d 

materiały przesłane przez librus 
 

j. polski  
Temat: Utrwalenie wiadomości o 

bajce. 
Ćwiczenia-s.88.-90. 

Materiały zostaną przekazane 
przez dziennik Librus. 

inf. dz 
Temat  Budujemy scenę 
 i wczytujemy do pliku. 

:Materiały zostaną przekazane 
przez Librus 

 
 

matematyka 
Temat: Dodawanie i 

odejmowanie ułamków 
dziesiętnych. 

Materiały przesłane przez Librus. 
 
 

biologia 
Temat:Nagonasienne. 

materiały  przesłane  przez librus 

matematyka 
Temat: Dodawanie i 

odejmowanie ułamków 
dziesiętnych. 

Materiały przesłane przez Librus. 
 

technika 
Temat:Tworzywa sztuczne 

Materiały zostaną przekazane 
przez Librus 

 
 

wf dz/chł. 
Temat:Jak zdrowo się 

odżywiać? 
Materiały zostaną przekazane 

przez Librus 
 
 

inf. chł 
Temat Budujemy scenę 
 i wczytujemy do pliku: 

Materiały zostaną przekazane 
przez Librus 

 

  matematyka 
Temat: Dodawanie i 

odejmowanie ułamków 
dziesiętnych. 

Materiały przesłane przez Librus. 

historia 
Temat: “Polska w XIII wieku” 
Materiał przekazany za pomocą 

Librusa. 

     

     

 



Plan lekcji - 5c 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 20 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat:Dzielenie ułamków 
dziesiętnych przez liczby 

naturalne. 
Materiały zostaną przekazane 

przez Librus 

j.polski 
        Temat: Czas na bajkę . 
Materiały przekazane przez 
classroom, praca z 
wykorzystaniem epodręczników. 

j. polski 
Temat: Czym różni się zdanie 

pojedyncze rozwinięte od 
zdania nierozwiniętego? 

Materiały przekazane przez 
classroom  

geografia 
 

Sawanna i step c.d 
 lekcja o line 

materiały na kontach @ uczniów 

biologia 
Temat:Nagonasienne. 

materiały  przesłane  przez gmail, 
meet godzina 10:30 

j. angielski 
Temat: Vocabulary Spot, 

Language Spot and Grammar 
Summary – ćwiczenia 

leksykalno- gramatyczne .  
lekcja online 10.30/11.15 

wf chł/ dz 
Temat:Jak zdrowo się 

odżywiać? 
Materiały zostaną przekazane 

przez Librus 
 
 
 

j.angielski 
Temat: Mini project – 

opowiadanie o niesamowitym 
dniu w przeszłości.  
Podręcznik str.75. 

matematyka 
Temat:Dzielenie ułamków 

dziesiętnych. 
Materiały zostaną przekazane 

przez Librus 

j.polski 
Temat: Czym różni się zdanie 

pojedyncze rozwinięte od 
zdania nierozwiniętego? 

Materiały w classroom, praca z 
wykorzystaniem epodręczników.  

lekcja wychowawcza 
Temat: Moje zainteresowania 

spotkanie online 11.30 

informatyka dz. 
Temat: Bezpieczeństwo w sieci 
-powtórka. Higiena pracy przy 

komputerze 
Lekcja online - godz.10.00  

matematyka 
Temat:Dzielenie ułamków 

dziesiętnych. 
Materiały zostaną przekazane 

przez Librus 

technika 
Temat: Tworzywa sztuczne w 

sporcie 
Materiał przekazany za pomocą 

Librusa. 
 

historia 
Temat: “Polska w XIII wieku” 
Materiał przekazany za pomocą 

Librusa. 

     

     

 



Plan lekcji - 6a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 20 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: 

Mnożenie i dzielenie liczb. 
Lekcja online. Materiały przesłane 

przez Gmail. 

j. angielski 
Temat:  Vocabulary Spot, 

Language Spot and Grammar 
Summary - ćwiczenia 

leksykalno- gramatyczne . lekcja 
online 10.30/11.15 

matematyka 
Temat: 

Mnożenie i dzielenie liczb. 
Lekcja online. Materiały przesłane 

przez Gmail. 

historia 
Temat: Konstytucja 3 maja. 
Materiały w classroom, film, 
ćwiczenia z wykorzystaniem 

epodręczników. 

matematyka 
Temat: 

Utrwalenie wiadomości - 
działania na liczbach. 

Lekcja online. Materiały przesłane 
przez Gmail. 
 

geografia 
Energetyka w Europie 

Lekcja on line 
Materiały na kontach @ uczniów 

biologia 
Temat:Podsumowanie 

wiadomości o kręgowcach 
zmiennocieplnych - Materiały 
zostaną wysłane- gmail,meet 

godzina 9:00 

język polski 
Temat:Wykrzyknik i partykuła. 

Meet: 12.00-12.45 

j. angielski 
Temat: Review -powtórka. 
 lekcja online  10.30/11.15 

język polski 
Temat: A. Mickiewicz - poeta 

zapatrzony w tradycję.  
Meet: 12.00-12.45 

technika 
Temat: Rysunek Techniczny  

Rodzaje rzutów. 
 Materiały przesłane przez Librus 

 

język polski 
Temat: Poetyckie wspomnienie z 

dzieciństwa w wierszu J. 
Słowackiego “W pamiętniku…”.  

Meet: 12.00-12.45 

informatyka dz 
Temat :Stosujemy animacje w 

programie Baltie. 
 Materiały przesłane przez Librus 

 

wych. fiz. dz/chł 
Temat:Jak zdrowo się 

odżywiać? 
Materiały zostaną przekazane 

przez Gmail 
 
 

informatyka chł. 
Temat :Stosujemy animacje w 

programie Baltie. 
 Materiały przesłane przez Librus 

lekcja wychowawcza  
Temat: To, co możliwe.  

Materiały - @ 
Meet: 12.00 

    

     

 



Plan lekcji - 6b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 20 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Mnożenie i dzielenie. 
Materiały przesłane przez mail/ 

librus 

język polski 
Temat: Świat przedstawiony  w 
powieści Ewy Nowak “Pajączek 

na rowerze”.  
Materiały zostaną wysłane- 

Gmail/Meet godz.9.00 
 
 
 

matematyka 
Temat: Mnożenie i dzielenie. 
Materiały przesłane przez mail/ 

librus 
 

matematyka 
Temat: Mnożenie i dzielenie. 
Materiały przesłane przez mail/ 

librus 
 

język angielski chł 
Temat: Present passive. Strona 
bierna w czasie Present Simple. 
Lekcja online na Meet, godz.9.30 

język angielski chł 
Temat: The eco-village.  

Lekcja online na Meet, godz.9.30 

informatyka  
Temat: Programowanie z 

StudioCode Programowanie na 
papierze milimetrowym, 

Artysta/Postać. 
materiały dodatkowe przesłane 

w librusie  
 książka temat 11 -zastosowanie 

komputerów 3,4. 

język polski 
Temat: Ćwiczymy poprawne 
użycie zaimków w zdaniu. 
Materiały zostaną wysłane- 

Librus/gmail. 
 
 

historia 
Temat: “Czasy stanisławowskie” 

Materiał przekazany za pomocą 
gmaila. 

język angielski dz 
Temat:  Vocabulary Spot, 

Language Spot and Grammar 
Summary - ćwiczenia 

leksykalno- gramatyczne . lekcja 
online 10.30 

język angielski dz 
Temat: Home-grown - czytanie i 

słuchanie w celu ogólnego 
zrozumienia i uzyskania 

szczegółowych informacji. 
Podręcznik str.82-83. 

technika 
Temat: Rzuty prostokątne. 
Materiały zostaną wysłane- 

Librus/gmail 

geografia 
Energetyka w Europie 

Lekcja on line 
Materiały na kontach @ uczniów 

wf dz/chł 
Temat:Jak zdrowo się 

odżywiać? 
Materiały zostaną przekazane 

przez Gmail 
 

 

biologia 
Temat:Podsumowanie 

wiadomości o kręgowcach 
zmiennocieplnych - Materiały 
zostaną wysłane- gmail,meet 

godzina 11:15 

    język polski 
Temat: Relacje rodzinne 

głównych bohaterów powieści 
Ewy Nowak. 

Materiały zostaną wysłane- 
Librus/Meet godz.13.30 
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Plan lekcji - 6c 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 20 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

l.wychowawcza 
Temat: Człowiek, to brzmi 
dumnie … - nasze relacje. 

Meet godzina 9.00 

j. polski 
Temat: Relacja z turnieju 

rycerskiego. 
Materiały w classroom,  

j. polski 
Temat: Relacja z turnieju 

rycerskiego. 
Materiały w classroom. 

historia 
Temat: Konstytucja 3 maja. 

Materiały w classroom. 

j. polski 
Temat: Rodzaje podmiotów w 

zdaniu. 
Materiały w classroom, praca z 

wykorzystaniem epodręczników. 

j. angielski chł. 
Temat: The eco-village. 

Lekcja online na Meet, godz. 
10.30 

biologia 
Temat:Podsumowanie 

wiadomości o kręgowcach 
zmiennocieplnych - Materiały 
zostaną wysłane- gmail,meet 

godzina 9:45 

geografia 
Energetyka w Europie 

Lekcja on line 
Materiały na kontach @ uczniów 

 

matematyka 
Temat: Zapisywanie wyrażeń 

algebraicznych. 
Materiały zostaną przekazane 

przez Librus 

informatyka 
Temat: Programowanie z 

StudioCode Programowanie na 
papierze milimetrowym, 

Artysta/Postać. 
materiały dodatkowe przesłane 

w librusie  
 książka temat 11 -zastosowanie 

komputerów 3,4. 

matematyka 
Temat: Zapisywanie wyrażeń 

algebraicznych. 
Materiały zostaną przekazane 

przez Librus 

technika 
Temat:Rzuty prostokątne. 
Materiały zostaną wysłane- 

Librus/gmail 
 

matematyka 
Temat: Zapisywanie wyrażeń 

algebraicznych. 
Materiały zostaną przekazane 

przez Librus 

j. angielski chł. 
Temat: Present passive. Strona 
bierna w czasie Present Simple. 
Lekcja online na Meet, godz. 9.30 

wych. fiz 
Temat:Jak zdrowo się 

odżywiać? 
Materiały zostaną przekazane 

przez Gmail 
 

     

     

 



Plan lekcji - 7a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 20 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

j.polski 
Temat: Zebranie i utrwalenie 
najważniejszych zagadnień 

poznanych w rozdziale “Śladami 
cywilizacji - dom”. 

Materiały przekazane przez Librus 

geografia 
Gospodarka morska 

materiały na kontach @ uczniów 

j.polski 
Temat: Sprawdzenie 

opanowania wiadomości i 
umiejętności z zakresu 
podstawy programowej. 

Materiały przekazane przez Librus 

j.angielski 
Temat: Powtórzenie wiadomości 

z działu 7. 
Lekcja online na meet, godz. 

10.30 

chemia 
Temat: Prawo stałości składu 

związku chemicznego 
 Materiały zostaną wysłane- 

gmail,meet godzina 9:00 
 

matematyka 
Temat: Przekształcanie wzorów. 

Meet 9.00, Classroom 

biologia 
Temat:Budowa i funkcjonowanie 
układu dokrewnego - Materiały 

zostaną wysłane- gmail,meet 
godzina 10:30 

matematyka 
Temat: Potęga o wykładniku 

naturalnym. 
Meet 9.00, Classroom 

matematyka 
Temat: Potęga o wykładniku 

naturalnym - cd. 
Meet 9.00, Classroom 

j.polski 
Temat: Człowiek i prawo - 

ćwiczenia językowe. 
Materiały w classroom. 

j.angielski 
Temat: Talking about a film - 

dialog. 
Lekcja online na Meet, godz.11.15 

j.niemiecki 
Temat: Przybory szkolne. 

Zaimek dzierżawczy i 
wskazujący. Ćwiczenia. 

Materiały zostaną przesłane drogą 
mailową 

WF chł / dz 
Temat:Ogólnorozwojowy obwód 

stacyjny w domu. 
Materiały przekazane za pomocą 

Gmaila. 
 
 

informatyka chł/dz 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - podstawy 
animacji, 

książka temat 17- internet jako 
źródło informacji 4,5. 

 

historia 
Temat: “Wojna 

polsko-radziecka” 
Materiały przekazane za pomocą 

gmaila./Meet 11:00 
 

fizyka 
Temat: Praca i moc - 

rozwiązywanie zadań. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą e-maili/przez Classroom. 

    

     

 



Plan lekcji - 7b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 20 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

j. polski 
Temat: Podsumowanie 

wiadomości na temat lektury 
Mały Książę. 

Materiały zostaną wysłane- 
Librus/Gmai/Meet godz.9.00. 

 

matematyka 
Temat: Potęgowanie potęgi. 
Materiały zostaną wysłane- 

Librus/gmail. 
Lekcja online. 

 

j. polski 
Temat:Analiza słowotwórcza 

wyrazów. 
Materiały zostaną wysłane- 

Librus/gmail. 
 
 
 

historia 
Temat: “Wojna 

polsko-radziecka” 
Materiały przekazane za pomocą 

gmaila/Meet godz.12:00 

j. polski 
Temat: Szkoła pisania. 

Rozprawka. 
Materiały zostaną wysłane- 

Librus/Gmail/Meet godz.9.00.. 
 

matematyka 
Temat: Iloczyn i iloraz potęg o 

jednakowych podstawach. 
Materiały zostaną wysłane- 

Librus/gmail. 
Lekcja online. 

j. niemiecki 
Temat: Przybory szkolne. 

Zaimek dzierżawczy i 
wskazujący. 
Ćwiczenia. 

Materiały zostaną przesłane drogą 
mailową. 

chemia 
Temat: Prawo stałości składu 

związku chemicznego 
 Materiały zostaną wysłane- 

gmail,meet godzina 9:00 
 

j. angielski 
Temat: Obligation, prohibition 
and advice. Obowiązek, zakaz, 

rada. 
Lekcja online na Meet, godz. 

10.30 

matematyka 
Temat: Potęgowanie potęgi. 
Materiały zostaną wysłane- 

Librus/gmail. 
Lekcja online. 

 

j. angielski 
Temat: Powtórzenie wiadomości 

z działu 7. 
Lekcja online na Meet, godz.12.00 

geografia 
Gospodarka morska 

materiały na kontach @ uczniów 

 
biologia 

Temat:Budowa i funkcjonowanie 
układu dokrewnego - Materiały 

zostaną wysłane- gmail,meet 
godzina 9:45 

inf chł/dz 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - podstawy 
animacji, 

książka temat 17- internet jako 
źródło informacji 4,5. 

fizyka 
Temat: Praca i moc - 

rozwiązywanie zadań. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą e-maili/przez Classroom. 

    wf chł/ dz 
Temat:Ogólnorozwojowy obwód 

stacyjny w domu. 
Materiały przekazane za pomocą 

Gmaila. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 20 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

język polski 
Temat: Utrwalenie wiadomości przed 

egzaminem- pozytywizm. 
Materiały zostaną wysłane 

Gmail/Librus/Meet godz.11.00 
 

język angielski gr.1 
Temat: Developing products - zwroty 

związane z etapami tworzenia 
produktów. Materiały w Classroom.  

 
 

język polski 
Temat:Ćwiczenia sprawdzające 
umiejętności pracy z tekstem. 

Materiały zostaną wysłane- 
Librus/Gmail/Classroom. 

 

wychowanie fizyczne dz./chł. 
Temat:Ogólnorozwojowy obwód 

stacyjny w domu. 
Materiały przekazane za pomocą 

Gmaila. 
 

język polski 
Temat: Utrwalenie wiadomości przed 

egzaminem- antyk. 
Materiały zostaną wysłane 

Gmail/Librus/Meet godz.11.00. 
 
 
 

matematyka 
Temat: Oś symetrii figury. 

Meet 10.00, Classroom, Geogebra. 

matematyka 
Temat: Symetralna odcinka. 

Meet 10.00, Classroom, Geogebra 

informatyka gr.1/gr.2 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - podstawy animacji, 
książka temat 12- Historia i rozwój 

informatyki. 

matematyka 
Temat: Symetralna odcinka. 

Meet 10.00, Classroom, Geogebra 

język angielski gr.1 
Temat: A business magazine article - 

artykuł biznesowy. Materiały 
                  w Classroom.. 
 

fizyka 
Temat: Zjawisko cienia 

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

chemia 
Temat: Estry- pachnąca chemia 

 Materiały zostaną wysłane- 
Gmail,Meet godz. 11.15 

 

edukacja dla bezpieczeństwa 
Temat: Inne groźne przypadki. 

Materiał zostanie przesłany na pomocą 
Gmail. 

lekcja wychowawcza 
Temat: “To, co możliwe!” 
Materiały zostaną wysłane 

Gmail/Librus/Meet godz.11.00. 
 

historia 
Temat:”Upadek PRL”. 

Materiały przekazane za pomocą 
Gmaila./Meet godz. 12:00 

 

geografia 
Temat:Powtórzenie wiadomości 

ukształtowanie powierzchni i klimat 
Azji. 

lekcja on line 
 

język niemiecki gr.1 
Temat:Zjawiska atmosferyczne- 

praca z tekstem. 
język niemiecki gr.2 

Temat:Zjawiska atmosferyczne- 
praca z tekstem. 

Materiały zostaną przekazane drogą 
mailową dla obu grup. 

biologia 
Temat:Antagonistyczne 

oddziaływania między populacjami 
Materiały zostaną wysłane- Gmail,Meet 

godz. 10.30. 
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 Tygodniowy zakres treści nauczania: od 20 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka: 
Temat:Symetria względem 

prostej. 
Lekcja online. Materiały przesłane  

przez Gmail. 

geografia 
Powtórzenie wiadomości 

ukształtowanie powierzchni i 
klimat Azji 
lekcja online 

matematyka 
Temat:Symetria względem 

prostej. 
Lekcja online. Materiały przesłane  

przez Gmail. 
 

j.angielski gr.1 
Temat: A business magazine 
article - artykuł biznesowy 

Materiały w classroomie.  
 

j.angielski gr.2 
Temat:Strona bierna, mowa 

zależna.Powtórzenie 
wiadomości.  

Lekcja online na Meet, godz. 11.15 

j.polski 
Temat: Wobec siebie - zdrowie 

jako wartość.  
Meet: 10.15- 11.00 

j.polski 
Temat: Ćwiczenia sprawdzające 
umiejętności pracy z tekstem. 

Materiały zostaną wysłane- 
Librus/Gmail/Classroom. 

 

historia 
Temat: Upadek PRL. 

Materiały przekazane za pomocą 
gmaila./Meet godz.10:30 

 

j.polski 
Temat:  Utrwalenie wiadomości 

przed egzaminem.  
Materiały - Gmail/Classroom  

Meet:  9.30-10.15 
 

wychowanie fizyczne dz/chł. 
Temat::Ogólnorozwojowy obwód 

stacyjny w domu.  
Materiał przekazany za pomocą 

gmaila. 

matematyka 
temat: Oś symetrii figury. 

Lekcja online. Materiał przesłane 
przez Gmail. 

informatyka gr.1/gr.2 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - podstawy 
animacji, 

książka temat 12- Historia i 
rozwój informatyki. 

 
 

chemia 
Temat: Aminokwasy 

 Materiały zostaną wysłane- 
gmail,meet godzina 12:00 

                   j.angielski gr.1 
Temat: Developing products - 

zwroty związane z etapami 
tworzenia produktów. Materiały w 

classroomie. 
 

j.angielski gr.2 
Temat:Strona bierna, mowa 

zależna. Powtórzenie 
wiadomości. 

Lekcja online na Meet, godz. 10.30 

fizyka 
Temat: Zjawisko cienia 

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

j.niemiecki gr 1 
Temat: Zjawiska atmosferyczne. 

Praca z tekstem. 
 

j.niemiecki gr. 2 
Temat: Zjawiska atmosferyczne. 

 Praca z tekstem. 
Materiał zostanie przekazany 
drogą mailową dla obu grup. 

 
 

edukacja dla bezpieczeństwa 
Temat:Inne groźne przypadki. 
Materiał zostanie wysłany przez 

gmail 

lekcja wychowawcza 
Temat: Dzień Ziemi w 

Ministerstwie Klimatu- warsztaty 
on-line godz.11.40-13.45 

Informacja zostanie przekazana 
drogą mailową. 

 biologia 
Temat:Antagonistyczne 
oddziaływania między 

populacjami 
Materiały zostaną wysłane- 

gmail,meet godzina 9:00 
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