
Plan zajęć - OP 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 27 kwietnia - 30 kwietnia 2020 r. 
 

Poniedziałek - 27 kwietnia 2020 

Temat dnia: W filharmonii. 

Liczenie kratek. Naklejanie w okienkach odpowiednich liter odszukanych wśród naklejek. Czytanie 
nazw instrumentów. Rysowanie po śladach, bez odrywania kredki od karty. Nazywanie instrumentów 
przedstawionych na rysunkach.W filharmonii – ćwiczenia w czytaniu. Naklejanie liter odszukanych 
wśród naklejek na luki w wyrazach – nazwach obrazków. Odczytywanie całych nazw. Głośne liczenie 
obrazków kwiatów. Klaskanie na każde raz. Zabawa graficzna -  Instrumenty z cyfr.   (karta pracy s. 
74, 75, kp, s. 24, 25, 26) https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo 

Materiał przekazany mailowo. 

 

Wtorek - 28 kwietnia 2020 

Temat dnia : Czarodziejski koncert. 

Kolorowanie rysunków tylko tych instrumentów, które występują po jednej stronie karty – prawej lub 
lewej . Czym jest muzyka?? - Zabawy przy piosence Czarodziejski koncert.  Czytanie tekstu. 
Podawanie zakończeń zdań. Kolorowanie rysunków instrumentów (karta pracy).·Zabawa - Mój taniec. 

Karty pracy - s. 27, 28 

Materiał przekazany mailowo. 

 

Środa - 29 kwietnia 2020 

Temat dnia: Konkurs piosenki. 

Układanie schematów i modeli nazw obrazków przedstawiających instrumenty. Uzupełnianie figur w 
pętlach do 10. Uzupełnianie tabeli według wzoru (karta pracy Czytam, piszę, liczę). Karta pracy 
Czytam… s. 82. Chętne dzieci nagrywają krótki filmik z samodzielnie zaśpiewaną piosenką, lub z 
tańcem. 

Materiał przekazany mailowo. 

 

Czwartek - 30 kwietnia 2020 

Temat dnia: Z prawej strony, z lewej strony. 

 Nazywanie muzyków grających na określonych instrumentach. Z prawej strony, z lewej strony – 
ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną. - https://www.youtube.com/watch?v=LLrMSq-9w6w 

https://www.youtube.com/watch?v=N0Z5qykz0Ec  Zapoznanie się z gamą -  

https://www.youtube.com/watch?v=wKpt_N05G80 karta pracy - s. 29 

https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo
https://www.youtube.com/watch?v=LLrMSq-9w6w
https://www.youtube.com/watch?v=N0Z5qykz0Ec
https://www.youtube.com/watch?v=wKpt_N05G80


Plan zajęć - 1a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 27 kwietnia - 30 kwietnia 2020 r. 
 

Poniedziałek - 27 kwietnia 2020 

Temat: Dbam o zdrowie. 

Opracowanie mapy mentalnej do tematu -zdrowie. Czytanie wiersza pt.”Paliwo”.Podawanie nazw 
owoców i warzyw.Rozwiązywanie krzyżówki. Ocena zachowania bohatera wysłuchanego tekstu. 
Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. 

P:68-71     Ćw.j.p:66-67     Ćw.m.66,67 

Wtorek - 28 kwietnia 2020 

Temat: Nasze ulubione zajęcia. 

Uzupełnianie diagramu. Wysłuchanie tekstu “Moje hobby”.Ćwiczenia w czytaniu. Tworzenie i 
zapisywanie wyrazów z rozsypanki sylabowej. Dyscypliny sportowe. Rozwiązywanie zadań 
tekstowych- obliczenia pieniężne. 

P:72,73     Ćw.j.p:68,69     Ćw.m.68,69 

Środa - 29 kwietnia 2020 

Temat: Niezwykłe kolekcje. 

Doskonalenie czytania.Układanie i zapisywanie zdań z wybranymi nazwami 
czynności.Rozwiązywanie rebusów.Kodowanie. Tworzenie rodziny wyrazów słowa- 
zabawa.Ćwiczenia grafomotoryczne-betoniarka. 

P:74,75     Ćw.j.p:70-73    Ćw.m.70,71 

Język angielski 

Lesson 

Topic:  Do you like oranges? 

Materiały zostaną dostarczone przez dziennik Synergia Librus. 

Czwartek - 30 kwietnia 2020 

Temat:To już umiem. 

Ćwiczenie techniki czytania wybranych tekstów. Doskonalenie techniki pisania-kaligrafia. 
Rozwiązywanie zadań rozmaitych. 

P:85 do końca    Ćw.j.p:86 do końca    Ćw.m. 72 do końca  

Informacje przekazywane SMS. 

 



Plan zajęć - 1b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 27 kwietnia - 30 kwietnia 2020 r. 
 

Poniedziałek - 27 kwietnia 2020 

Temat: Święto drzewa. 

Rozwiązywanie zagadek o drzewach. Zapoznanie z wyglądem wybranych gatunków drzew iglastych i liściastych. 
Opis drzewa z uwzględnieniem jego budowy. Odczytywanie zdań z plątaninki.Różne sposoby mierzenia 
długości. Centymetr jako miara długości.Dokonywanie prostych obliczeń dotyczących długości i zapisywanie ich 
wyników. Ruch przy muzyce. 

Podr. s.60, 61 oraz s.96, 97 mat);  ćw,pol.s.56, 57;  ćw, mat.s.56, 57 oraz 84 ( ćw.19-21) 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus oraz drogą mailową. 

Wtorek - 28 kwietnia 2020 

Temat: Historia dzbanka. 

Wprowadzenie dwuznaku “dz” w oparciu o wyraz “dzbanek”. Ćwiczenia grafomotoryczne. Ćwiczenia w czytaniu 
tekstów na różnych poziomach. Układanie obrazka z nalepek. Centymetr jako miara długości. Rozwiązywanie 
zadań tekstowych dotyczących porównywania długości przedmiotów. Ozdabianie wybraną techniką plastyczną 
zużytych przedmiotów. Ruch przy muzyce.Wykorzystanie przycisku “kursywa” do pisania pochylonego tekstu - 
ćwiczenia. 

Podr.s,62, 63;  ćw, pol.58, 59 oraz 96;  ćw. mat,s.58-60 oraz 83 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus oraz drogą mailową.  

Język angielski: Lesson  Topic:  Do you like oranges? 

Materiały dostarczone przez dziennik Synergia Librus 

Środa - 29 kwietnia 2020 

Temat: Segregujemy odpady. 

Poszerzenie słownictwa o nazwy “ recycling, surowce wtórne”. Doskonalenie techniki czytania na różnych 
poziomach. Wyodrębnianie liter i głosek w wyrazach. Czytanie i łączenie w pary wyrazów rymujących się. 
Ćwiczenia ortograficzne z wyrazami z “ż” i “rz”. Wykonanie węża z zakrętek od butelek lub wytłoczek po jajkach 
zgodnie z instrukcją. Rozwiązywanie zadań tekstowych w zakresie do 20. Brzmienie wybranych instrumentów. 
Ruch przy muzyce. 

Podr.s.64, 65 oraz 98,99 mat);  ćw.pol.s.60-62;  ćw.mat.s.61-63 

Materiały zostaną przesłane przez dziennik Librus oraz drogą mailową. 

Czwartek - 30 kwietnia 2020 

Temat: U lekarza. Dbam o zdrowie. 

Pogadanka o dbałości o zdrowie i higienę w oparciu o wiersz pt” Natka-szczerbatka” Jana Brzechwy oraz własne 
doświadczenia. Kolorowanie ramek z odpowiednią nazwą czynności. Nazwy specjalizacji lekarskich. Układanie 
pytań do wywiadu z lekarzem. Rozkład liczb drugiej dziesiątki na składniki. Gra matematyczna “Karuzela” - 
dodawanie trzech składników w zakresie do 20. Ruch przy muzyce. Nauka piosenki “ W zdrowym ciele”. 
Wykonanie plakatu reklamującego zdrową żywność.   Podr. s.66-69;  ćw.pol.64-67; ćw mat.s.64-68 



Plan zajęć - 1c 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 27 kwietnia - 30 kwietnia 2020 r. 
 
Poniedziałek - 27 kwietnia 2020 

Temat dnia: Nasze ulubione zajęcia 

Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.Tworzenie i zapisywanie wyrazów z rozsypanki 
sylabowej.Ćwiczenia w układaniu i zapisywaniu zdań.Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z 
obliczeniami pieniężnymi.. 

Podr.s.72.,73.,karty ćw.s.68.,69.,karty mat.s.70.-73. 

Materiały zostaną przekazane mailem. 

Wtorek - 28 kwietnia 2020 

Temat dnia: Niezwykłe kolekcje 

Doskonalenie czytania z wykorzystaniem technik szybkiego czytania.Wykonanie etykiet.Układanie i zapisywanie 
zdań z wybranymi nazwami czynności.Czytanie ze zrozumieniem zdania i dopasowywanie do niego 
pytań.Rozwiązywanie rebusów.Kolorowanie obrazka wg podanego kodu.Tworzenie rodziny wyrazów słowa 
“zabawa”.Ćwiczenia grafomotoryczne. 

Podr.s.74.,75.,karty ćw.s.70.-73.,95.ćw.18. 

Materiały zostaną przekazane mailem. 

Środa - 29 kwietnia 2020 

Temat dnia: Na majówkę 

Poznanie treści wiersza “Mówię po polsku”.Opisywanie symboli narodowych.Przypomnienie hymnu 
narodowego.Uzupełnianie zdań wyrazami z ramki.Rysowanie po śladzie.Dodawanie trzech składników w 
zakresie 10.Wprowadzenie pojęcia ‘kilometr”. 

Podr.s.3.,karty ćw.s.3.,4.,65.,karty mat.s.3.,4.,5., 

Materiały zostaną przekazane mailem. 

Język angielski 

Lesson  Topic:  Do you like oranges? 

Materiały zostaną dostarczone przez dziennik Synergia Librus. 

Czwartek - 30 kwietnia 2020 

Temat dnia: Na wycieczce w lesie 

Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.Analiza i synteza wyrazów z głoską “sz”.Przepisywanie 
zdań.Ćwiczenia grafomotoryczne.Nauka pisania dwuznaków “sz”.”Sz” na podstawie wyrazów 
“szyszka”,”Szymek”.Kilometr jako miara odległości.Rozwiązywanie zadań tekstowych - czytanie planu. 

Podr.s.4.,5.,karty ćw.s.5.,6.,7.,76.,karty mat.s.6.-9. 

Materiały zostaną przekazane mailem. 

 



Plan zajęć - 2a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 27 kwietnia - 30 kwietnia 2020 r. 
 

Poniedziałek - 27 kwietnia 2020 

Temat dnia-Calineczka-Wysłuchanie czytanej  przez rodziców  baśni Hansa Christiana Andersena “Calineczka” 
str 46 lub wysłuchanie jej z audiobooku https://www.youtube.com/watch?v=KRcPg81O6cI  

można też obejrzeć film https://www.youtube.com/watch?v=sFH1biOtxCQ (do wyboru) 

Uzupełnianie metryczki lektury Porządkowanie i zapisywanie kolejności 

wydarzeń.Dobieranie i zapisywanie cech opisujących Calineczkę i kreta KP str  50-51 .Lepienie 

Calineczki z plasteliny. 

Matematyka-KP str 68 ćw 12 i str 69 ćw.15 i 16 

 

Wtorek - 28 kwietnia 2020 

Temat dnia-Od projektu do realizacji. Jak powstaje dom? P.s.48-49  Porządkowanie i zapisywanie kolejnych 
etapów powstawania domów na podstawie ilustracji i własnych spostrzeżeń.Uzupełnianie zdania na temat 
swojego pokoju.. K. s.54-55. 

Matematyka KP str 44-45 

Środa - 29 kwietnia 2020 

Temat dnia-Kto buduje dom? Wyjaśnienie, na czym polega praca osób, dzięki którym powstaje dom, na 
podstawie tekstu i ilustracji. Odczytywanie nazw maszyn pracujących na budowie. Utrwalenie liczby pojedynczej i 
mnogiej. Powtórzenie pisowni nazw zawodów zakończonych na -arz. Czasowniki w czasie przyszłym - 
przypomnienie. P.s 50,51. K.P str. 56-57.i KP str 58 ćw.5 i 6 

Matematyka KP str 46-47 

Język angielski Lesson   Topic: Utrwalamy „have got”. 

Materiały zostaną dostarczone przez dziennik Synergia Librus. 

Czwartek - 30 kwietnia 2020 

Temat dnia-Majowe święta-symbole narodowe- Czytanie przez  uczniów tekstu na temat współczesnej i 
dawnej flagi Polski oraz sposobów świętowania Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
zamieszczonego w podręczniku tekstu pt  “Flaga Polski” P cz.5 str 4. 

koniecznie obejrzyj-https://www.youtube.com/watch?v=vyJR9Il6ljI  

przypomnij sobie piosenkę-https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

 Poznanie wzorów flag wybranych krajów P str 5 

Praktyczne posługiwanie się kalendarzem.Układanie nazw symboli narodowych z rozsypanek 
literowych.Czytanie ze zrozumieniem.Utrwalenie pisowni wielką literą nazw państw i narodowości.Układanie 
wyrazów w kolejności alfabetycznej KP cz5 str 3-5 

Matematyka-Mnożenie i dzielenie w zakresie 100 KP mat.cz.5 str 3 i 4 

https://www.youtube.com/watch?v=KRcPg81O6cI
https://www.youtube.com/watch?v=sFH1biOtxCQ
https://www.youtube.com/watch?v=vyJR9Il6ljI
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


Plan zajęć - 2b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 27 kwietnia - 30 kwietnia 2020 r. 
 

Poniedziałek - 27 kwietnia 2020 

Rowerem przez Polskę.  

Majowe święta.  

Czytanie i opowiadanie treści wiersza “ Flaga Polski “; notatki  “ Flagi różnych państw “. Zapis w 
zeszycie -  1 Maja - Święto pracy ; 2 Maja -  Dzień Flagi Narodowej ; 3 Maja - Święto Konstytucji. 
P. str. 4-5. 
K. str. 3-4-5. 
Przypomnienie treści hymnu państwowego. 
Wykonanie flagi z papieru kolorowego; rysunek.  

Mnożenie i dzielenie w zakresie 100.  KM. str. 3-4. 
Do wykorzystania strony youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8 

https://www.youtube.com/watch?v=T8WWLKMZcyk 

https://www.youtube.com/watch?v=jymb0teiCeI 

Podaję również materiały do pracy :  e-dyktanda,  odwzorowywanie figur geometrycznych, animacje 
matematyczne itp. Zachęcam do skorzystania :  

wsip.pl/nowi-tropiciele-klasa-2-nauka-zdalna/utm_source=newsletter_wsip_ew&utm_campaign= 
2020_04_23 

 

Materiał został przekazany przez Librus. 

 

 

Wtorek - 28 kwietnia 2020 

Legenda o Piaście.  

Wysłuchanie legendy “ O Piaście Kołodzieju i tajemniczych wędrowcach “. Opowiadanie treści 
legendy.    P. str. 6-7. 
Podpisywanie obrazków przedstawiających bohaterów tekstu. Definicja legendy. Utrwalenie pisowni 
wielką literą. Porządkowanie i zapisywanie kolejności wydarzeń w legendzie “ O Piaście Kołodzieju…” 
K. str. 6-7.  

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100.  KM. str. 6-7.  

Pomocne linki, do wykorzystania : 

https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/12/polskie-legendy-piast-kolodziej.html 

https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8
https://www.youtube.com/watch?v=T8WWLKMZcyk
https://www.youtube.com/watch?v=jymb0teiCeI
https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/12/polskie-legendy-piast-kolodziej.html


Plan zajęć - 2b 

https://www.youtube.com/watch?v=jymb0teiCeI 

https://www.youtube.com/watch?v=kZa4Lk0-T9c 

Materiał przekazany przez Librus. 

 

 

Środa - 29 kwietnia 2020 

j. angielski 

Temat: A healthy diet - zdrowa dieta. 

podręcznik str. 46, słowniczek w załączniku w Librusie, zadanie - narysuj w zeszycie zdrową 
przekąskę. 

 

Wycieczka rowerowa. 

Opisywanie budowy roweru i wskazywanie obowiązkowych elementów jego wyposażenia. 
P. str. 8-9. 
Rozwiązywanie zagadek. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa rowerzysty. Opisywanie i nazywanie 
wybranych znaków drogowych.  K. str. 10 i 11 - ćw. 5. 
Pojęcie kwartału; rozwiązywanie zadań tekstowych.  KM. str. 8-9.  

Do wykorzystania : 

youtube.com/watch?v=l-PQRcQEMsE 

youtube.com/watch/v=FPG7xzwUw 

https://www.youtube.com/watch?v=XMHAq90DF9I 

Materiał przekazany rodzicom przez Librus. 

 

 

Czwartek - 30 kwietnia 2020 

Wycieczka rowerowa. 

Charakteryzowanie i nazywanie elementów krajobrazu na podstawie tekstu i ilustracji.  P. str. 10-11. 
Wskazywanie na mapie sposobów oznaczenia poznanych krajobrazów. Utrwalenie pisowni z 
zakończeniem - aż w wyrazach obcego pochodzenia; praca w zeszycie.    K. str. 11 ćw. 4. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych.  KM. str. 5. 
Wykonanie makiety, pracy plastycznej “ Krajobrazy “. 

https://www.youtube.com/watch?v=RnxPLJXD17Q 

Materiał został przekazany przez Librus.  

https://www.youtube.com/watch?v=jymb0teiCeI
https://www.youtube.com/watch?v=kZa4Lk0-T9c
https://www.youtube.com/watch?v=XMHAq90DF9I
https://www.youtube.com/watch?v=RnxPLJXD17Q


Plan zajęć - 3a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 27 kwietnia - 30 kwietnia 2020 r. 
 

Poniedziałek - 27 kwietnia 2020
Temat: Jesteśmy wynalazcami.  

Zachęcam do skorzystania ze Scenariuszy lekcji-naszego klasowego projektu: 

https://www.facebook.com/UniwersytetDzieci/videos/1085625288477189/?utm_source=freshmail&ut
m_medium=email&utm_campaign=1_kampania_srodowa_z_dnia_22.04.2020 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMt0MxutTk3RSDKJRq327mbBQohvS0XC0 

Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem na podst. tekstu K. Jerzykowskiej Jak uratować las. 
Opisywanie wymyślonego przez siebie wynalazku. Utrwalanie łamańca językowego. P66-69 KP62/1,2 
Pięknie czytamy-Wynalazcy P110 

Dodawanie i odejmowanie liczb czterocyfrowych. Rozwiązywanie zadań tekstowych-kilometry, metry. 
P131 KM46/1,2,3,4 KM47/5,6,7-dla chętnych. 

w.f. - https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE 

 

Wtorek - 28 kwietnia 2020
Temat: Polscy nobliści. 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=ODpDkebGriw
DYKTANDO ORT.  NR 8
Warto ich znać! Alfred Nobel. Wypowiedzi na temat przeczytanego tekstu. Polscy nobliści i ich 
osiągnięcia. Uzupełnianie diagramu, odczytanie hasła i uzupełnienie nim zdania. Rozpoznawanie 
czasowników i liczebników w tekście. P70, 71 KP64/1,2 KP65/3,4,5 Notatka do zeszytu o polskich 
noblistach. 

Tona, jako jednostka masy. Zamiana ton na kilogramy i kg na tony. P132 KM48/1,2 KM49/3,4,5,6,7,8 
KM74/23 KM75/24,25  

Środa - 29 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.  P72-73, KP66/1,2,3 
P74-75, KP67/4,5,6-do zeszytu, KP98-99 

Rozwiązywanie zadań tekstowych - tona, kilogram. P133 KM50/1 KM51/2,3,4,5 

https://www.facebook.com/UniwersytetDzieci/videos/1085625288477189/?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=1_kampania_srodowa_z_dnia_22.04.2020
https://www.facebook.com/UniwersytetDzieci/videos/1085625288477189/?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=1_kampania_srodowa_z_dnia_22.04.2020
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMt0MxutTk3RSDKJRq327mbBQohvS0XC0
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE
https://epodreczniki.pl/a/galeria-wielkich-polakow/DkaIIaHl1
https://www.youtube.com/watch?v=ODpDkebGriw
https://www.youtube.com/watch?v=ODpDkebGriw


Plan zajęć - 3a 

Język angielski 

Temat: Pytanie o ulubione jedzenie.   Materiał zostanie przekazany przez Librus.  

Ważna informacja! Za tydzień zaplanowany jest sprawdzian wiadomości: – czas 
zegarowy, posiłki i słownictwo z zakresu żywność. 

 

Czwartek - 30 kwietnia 2020 

Temat: Radzimy sobie z uczuciami. 

Czytanie ze zrozumieniem. Psychotest O. Jakackiej Czy radzisz sobie z uczuciami?  Różne reakcje 
na  te same sytuacje. Dopisywanie zakończeń zdań zgodnie z własnymi odczuciami i przeżywanymi 
emocjami. Piszemy poprawnie wyrazy z: om, em, on, en. 
muzyka - Nauka piosenki Prosimy was o uśmiech . 
https://www.youtube.com/watch?v=rv5ew1og7f8&list=RDrv5ew1og7f8&index=1 

w.f. z elem. muzyk - ihttps://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

P76-77 KP68/1,2 KP69/4,5,6,7 KP94/14 Poczytanka Wielki wybuch P104-105 
Pięknie czytamy Radzimy sobie ze złością P110 

Rozwiązywanie zadań niestandardowych. P134 KM 52/1,2,3,4 KM53/5,6,7,8,9-dla chętnych. 

Zachęcam do obejrzenia i zabawy przed świętami majowymi: 

https://www.youtube.com/watch?v=3wajmzUdL-c 

https://www.youtube.com/watch?v=vyJR9Il6ljI 

https://learningapps.org/5564833 

https://learningapps.org/5832357 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rv5ew1og7f8&list=RDrv5ew1og7f8&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=3wajmzUdL-c
https://www.youtube.com/watch?v=vyJR9Il6ljI
https://learningapps.org/5564833
https://learningapps.org/5832357


Plan zajęć - 3b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 27 kwietnia - 30 kwietnia 2020 r. 
 

Poniedziałek - 27 kwietnia 2020 

Temat dnia: Każdy z nas się czegoś wstydzi 

Czytanie ze zrozumieniem opowiadania ,,Wstyd” Grzegorza Kasdepkego. Wyjaśnienie znaczenia 
wyrazów: zacietrzewiony, krewki z wykorzystaniem leksykonu. Redagowanie pisemnych odpowiedzi 
na pytania dotyczące tekstu opowiadania. Układanie planu wydarzeń z wykorzystaniem 
zgromadzonego słownictwa. Zapoznanie z formą wypowiedzi - podziękowaniem. Gimnastyka oka i 
języka - czytanie wiersza ,,Groźny groch”  P s. 78 - 81, K ćw. s. 70, ćw. 1 i 2, s. 71, ćw. 4, 5, i 6. 

Matematyka: Pojęcie wieku - odczytywanie wieków i lat przedstawionych na osiach liczbowych. P s. 
135, K.mat. s. 54, ćw. 1 - 4. Ćwiczenia interaktywne ( liczby rzymskie - link ). 

Plastyka: Zadanie dla chętnych:  K ćw. s. 72 - Moja twarz 

https://www.matzoo.pl/klasa3/liczby-rzymskie-w-kalendarzu_64_413 

Materiały przekazane przez SMS, Whatsapp i Librus. 

 

Wtorek - 28 kwietnia 2020 

Temat dnia: Jak wyrażamy uczucia? 

Czytanie ze zrozumieniem tekstu ,,Jak wyrażamy uczucia?” Wskazywanie uczuć pozytywnych i 
negatywnych. Redagowanie pisemnej odpowiedzi na pytanie: ,,Jak radzisz sobie z uczuciami?” P s. 
82 - 83, K ćw. s. 73, ćw. 1 - 3, s. 74, ćw. 4 i 5. 

Matematyka: Oś czasu - pojęcie wieku. Odczytywanie wieków i lat przedstawionych na osiach 
liczbowych. K mat. s. 55, ćw. 5 i 6. 

Ćwiczenia relaksujące: relaksujący oddech oraz wytrząsanie złości - P s. 83 

Materiały przekazane przez SMS, Whatsapp i Librus. 

 

Środa - 29 kwietnia 2020 

Temat dnia: Jak radzisz sobie z uczuciami?”  

Tworzenie rodzin wyrazów: smutek, radość, złość, spokój. Łączenie pasujących do siebie 
czasowników i przysłówków, układanie z nimi zdań. Układanie pytań do podkreślonych części zdań. K 
ćw. s. 74, ćw. 5, s. 75 ćw. 7 - 8. 

Matematyka: Obliczanie upływu lat - rozwiązywanie zadań tekstowych. P s. 136, K mat. s. 56, ćw. 1 - 
3, s. 57, ćw. 4- 8. 

Muzyka: Uzupełnianie diagramu- wpisywanie w odpowiednie miejsca nazw instrumentów 
muzycznych. K ćw. s. 88, ćw. 10. Ćwiczenie dla chętnych - posłuchać brzmienia instrumentów. ( link) 

https://www.matzoo.pl/klasa3/liczby-rzymskie-w-kalendarzu_64_413


Plan zajęć - 3b 

https://www.youtube.com/watch?v=IAzCcC3EUTA 

Materiały przekazane przez SMS, Whatsapp i Librus. 

Język angielski 

Czwartek - 30 kwietnia 202 

Temat dnia: Tropimy ortografię - ą, ę, om, em, on, en 

Czytanie wierszyków Marcina Brykczyńskiego ilustrujących zasady ortograficzne. Korzystanie z 
leksykonu - wyjaśnienie wyrazu: zapożyczony. Nauka na pamięć wybranego wierszyka. Ćwiczymy z 
Noni- powtórzenie i utrwalenie wiadomości. P. s. 84 - 85, K ćw. s. 76 - 79. 

Matematyka: Noni na tropie - rozwiązywanie zadań tekstowych. K mat. s. 58 - 59. 

Informatyka: Korzystanie z platformy edukacyjnej  Eduelo.pl 

Ćwiczenie relaksacyjne- kotek ( link ). 

https://www.youtube.com/watch?v=8unGIurRsXo 

Materiały przekazane przez SMS, Whatsapp i Librus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IAzCcC3EUTA
https://www.youtube.com/watch?v=8unGIurRsXo


Plan zajęć - 3c 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 27 kwietnia - 30 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/ 
Pedagogizajca rodziców https://www.youtube.com/watch?v=ngU9EP42q2E 
 
Poniedziałek - 27 kwietnia 2020 

Temat: Radzimy sobie z uczuciami. 

Próba odpowiedzi na pytanie: "Czy radzisz sobie z uczuciami?" zawarte w tytule psychotestu Olgi 
Jakackiej. Czytanie ze zrozumieniem opisu zdarzeń i możliwych zachowań. Piszemy poprawnie. 
Pisownia wyrazów z om, em, on, en. Poczytanka Wielki wybuch. Ćwiczenia dodatkowe. Pięknie 
czytamy - Radzimy sobie ze złością.  
Rozwiązywanie zadań niestandardowych. Przypomnienie kolejności wykonywania czynności podczas 
rozwiązywania tego typu zadań. Rozwiązywanie zadania o podwyższonym stopniu trudności. 
Rozwiązywanie zadania tekstowego z elementami kodowania. 
Wysłuchanie piosenki Prosimy was o uśmiech.  
 P/76-77/1,2(ustnie),3(do zeszytu);KP/68-69/1,4,5,7;KP/94/14;P/104-105;P/110;P/134/1-4; 
KM/52-53/1,3,5,7,9(dla chętnych);KP/105 
https://www.youtube.com/watch?v=rv5ew1og7f8&list=RDrv5ew1og7f8&index=1 
Materiały przekazane przez dziennik Librus, sms, WhatsApp. 
 
Wtorek - 28 kwietnia 2020 

Temat: Każdy z nas się czegoś wstydzi. 

Rozmowa o wstydliwych sytuacjach i radzeniu sobie ze wstydem na podstawie opowiadania Wstyd z 
książki Grzegorza Kasdepkego Tylko bez całowania! Czyli jak sobie radzić z niektórymi emocjami 
oraz własnych doświadczeń U. Leksykon - wyjaśnienie znaczenia wyrazów: krewki, zacietrzewiony i 
zwrotu miotać gromy. Części składowych podziękowania. Uzupełnianie tekstu podziękowania. 
Stopniowanie przymiotników. Gimnastyka oka i języka - czytanie wiersza Agnieszki Frączek Groźny 
groch ze zmianą natężenia głosu. Ćwiczenia dodatkowe. 
Oś czasu. Pojęcie wieku. Przeliczanie wieków na lata. Zadania dodatkowe. 
Zrób to sam! Moja twarz - wykonanie twarzy z ruchomymi elementami zgodnie z podaną instrukcją. 
P/78-79/1-3(ustnie);P/80/2(do zeszytu),3(dla chętnych);P/81;KP/70-71/1,2,4,5;KP/72(dla 
chętnych)KP/95/15,19;P/135/1-3;KM/54-55/1,2,5,6;KM/75/26,27 
Materiały przekazane przez dziennik Librus, sms, WhatsApp. 

Środa - 29 kwietnia 2020 

Temat: Jak wyrażamy uczucia. 

Kończenie zdań dotyczących uczuć i emocji. Kolorowanie ramek z pasującymi do siebie 
czasownikami i przysłówkami. Uzupełnianie zdań przymiotnikami z ramki. Dopisywanie do każdego 
podanego wyrazu - smutek, radość, złość, spokój - kilku wyrazów należących do tej samej rodziny. 
Układanie pytań do każdej z podkreślonych części zdania. Ćwiczenia dodatkowe. 
Obliczanie upływu lat. Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z obliczaniem upływu lat. Noni 
na tropie - zadania powtórzeniowe w formie łamigłówek i zagadek. 
Rytmiczna recytacja dowolnego łamańca językowego. Wysłuchanie piosenki Prosimy was o uśmiech 
P/82-83/1-5(ustnie);KP/73-75/2,4,5,7,9;KP/95/16,17;P/136/1-5;KM/56-57/2,3,4,7;KM/58-59/2,4; 

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=ngU9EP42q2E
https://www.youtube.com/watch?v=rv5ew1og7f8&list=RDrv5ew1og7f8&index=1
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KP/105 
Język angielski 
Lesson 
Topic: The days of the week - Dni tygodnia 
Materiały zostaną dostarczone przez dziennik Synergia Librus, sms, WhatsApp. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rv5ew1og7f8&list=RDrv5ew1og7f8&index=1 
Materiały przekazane przez dziennik Librus, sms, WhatsApp. 
 
Czwartek - 30 kwietnia 2020 

Temat: Tropimy ortografię - ą,ę,om, em, on, en. 

Tropimy ortografię. Pisownia wyrazów z ą, ę, om, on, em, en. Czytanie wierszyków Marcina 
Brykczyńskiego ilustrujących zasady ortograficzne. Leksykon - wyjaśnienie znaczenia wyrazu 
zapożyczony.Pisownia wyrazów z ą, ę, om, em, on, en. Ćwiczymy z Noni - powtórzenie i utrwalenie 
zdobytych wiadomości ortograficzno-gramatycznych. 

Obliczenia szacunkowe. Wyjaśnienie, na czym polegają obliczenia szacunkowe i kiedy je stosujemy. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z obliczeniami szacunkowymi.  
Ćwiczymy z Noni - powtórzenie i utrwalenie zdobytej wiedzy. Sprawdź się! - zadania do 
samodzielnego rozwiązania. Tekst matematyczny - uważne przeczytanie tekstu, odszukanie 
informacji potrzebnych do rozwiązania zadań.P/84-85/1,3(do zeszytu);KP/76-77/1,4,5(dyktando na 
ocenę);KP/78-79/1,3,4,5,6(zdjęcie-ocena);KM/60-61/1,7;KM/64-65/3,6;KM/67;P/137/1-4(szacowanie, 
ustnie) 
Materiały przekazane przez dziennik Librus, sms, WhatsApp. 

 

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


Plan lekcji - 4a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 27 kwietnia - 30 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: 

Odejmowanie ułamków 
zwykłych. 

Materiał zostanie przekazany za 
pomocą classroom. Meet 11.30 

Kartkówka cz 1. 

matematyka 
Temat: 

Odejmowanie ułamków 
zwykłych. 

Materiał zostanie przekazany za 
pomocą classroom. Meet 11.30 

j.polski 
Temat: Co to jest rodzina 

wyrazów? 
Materiały zostaną wysłane 

Email/Librus/ Classroom.Meet 
10.00. 

matematyka 
Temat: 

Ułamki o mianownikach 10, 100, 
1000, ... 

Materiał zostanie przekazany za 
pomocą classroom. Meet 11.30 

Kartkówka cz 2. 

 

j.polski 
Temat:”O pewnym niezwykłym 

spotkaniu. Historia rybaka , jego 
żony i złotej rybki”. 

Materiały zostaną wysłane 
Email/Librus/ Classroom. 

j.angielski 
Temat: Animals around the 
world – Rozumienie tekstu 
słuchanego i czytanego. 
Podręcznik str. 90. Materiał 

zostanie przekazany na konta 
mailowe. 

historia 
Temat:”Polska laureatka 

Nagrody Nobla” 
Materiał zostanie przesłany na 

gmaila. 

j.angielski 
Temat: Prośba o informacje i 

udzielanie informacji. Podręcznik 
str. 91. Materiał zostanie 

przekazany na konta mailowe. 

 

przyroda 
Temat:Co to jest krajobraz? 

Materiały-classroom 

inf dz/chł 
Temat:Sztuczki w programie 

Baltie. 
materiał zostanie  przesłany za 

pomocą Librusa/ Gmaila 

technika 
Temat:Skrzyżowania z drogą 

podporządkowaną 
materiał zostanie  przesłany za 

pomocą Librusa/ Gmaila 
 
 

  

  
 

wf dz/ch 
Temat: Gry i zabawy ruchowe na 

świeżym powietrzu z 
elementami piłki siatkowej. 

materiał zostanie  przesłany za 
pomocą Gmaila 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 27 kwietnia - 30 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

historia 
Temat:”Polska laureatka 

Nagrody Nobla” 
Materiał zostanie przesłany na 

librusa. 

język polski 
Temat:Jak napisać przepis?  

Materiał - Librus, @ 

język polski  
Temat: Odmieniamy przez 
przypadki - powtórzenie. 

Meet 11.00 

technika 
Temat: Skrzyżowania z drogą z 

pierwszeństwem przejazdu. 
Materiał Librus, Gmail 

 

 

matematyka 
Temat:Ułamki i liczby mieszane 

na osi liczbowej- ćwiczenia. 
Online Meet 9.00, materiał Librus 

język angielski 
Temat:Zdania rozkazujące – 

utrwalenie. 
Materiał-Librus. 

matematyka 
Temat:Porównywanie ułamków. 
Online Meet 9.00, materiał Librus 

matematyka 
Temat:Porównywanie ułamków - 

ćwiczenia. 
Materiał Librus, Gmail 

 

informatyka 
Temat : Sztuczki w programie 

Baltie 
materiał zostanie  przesłany za 

pomocą Librusa/ Gmaila 
 

przyroda 
Temat:Co to jest krajobraz? 

Materiał-Librus 

 w-f chł/dz 
Temat: Gry i zabawy ruchowe na 
świeżym powietrzu z elementami 

piłki siatkowej. 
Materiał Gmail, Librus 

 

     

     

     

 



Plan lekcji - 5a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 27 kwietnia - 30 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

język polski  
Temat:Król Salomon 

i więźniowie. 
Materiał - Librus, @ 

biologia 
Temat: Rośliny okrytonasienne 
materiały przekazane przez gmail 

język polski  
Temat: Pisownia wyrazów z “rz”, 

“ż”, “ch”, “h”.  
Materiał - Librus, @ 

matematyka 
Temat: Dzielenie ułamków 

dziesiętnych przez 10, 100, 1000… 
Materiał przesłany przez librus. 

 

matematyka 
Temat: Mnożenie ułamków 
dziesiętnych przez 10, 100, 

1000… 
Materiał przesłany przez librus. 

język polski  
Temat: Pisownia wyrazów z “rz”, 

“ż”, “ch”, “h”.  
Materiał - Librus, @ 

 

geografia 
Krajobraz pustyni gorącej i 

pustyni lodowej 
materiały na librusie 

w-f chł/dz 
Temat: Gry i zabawy ruchowe na 

świeżym powietrzu z elementami piłki 
siatkowej. 

Materiał Librus 

 

technika 
Temat: Tworzywa sztuczne w 

sporcie 
 Materiał zostanie przekazany 

przez Librus 

historia 
“Dążenie do jedności państwa” 

Materiał zostanie przesłany na 
librusa. 

matematyka 
Temat: Dzielenie ułamków 
dziesiętnych przez 10, 100, 

1000… 
Materiał przesłany przez librus. 

j. angielski 
Temat: Wyrażanie propozycji. 

Podręcznik str. 94-95. Materiał zostanie 
przekazany przez Librus. 

 

 

j angielski 
Temat: Pocztówka. Wypowiedź 

pisemna. Materiał zostanie 
przekazany przez Librus. 

 informatyka 
Temat: StudioCode 

Programowanie Minecraft 
Adventurer - programowanie w 
oparciu o platformę StudioCode  
Książka temat 5. Wirusy i inne 

zagrożenia związane z 
Internetem 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 27 kwietnia - 30 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

   język polski 
Temat: Czym się różni zdanie 

pojedyncze rozwinięte od zdania 
nierozwiniętego? 
Podr.s.227.,228. 

Materiały zostaną przekazane 
przez dziennik Librus. 

biologia 
Temat: Rośliny okrytonasienne 
materiały przekazane przez gmail 

geografia 
Krajobraz pustyni gorącej i 

pustyni lodowej 
materiały na librusie 

język polski 
Temat: Z dodatkowymi 

informacjami i bez nich. 
Podr s.229.,ćwiczenia s.91.,92. 
Materiały zostaną przekazane 

przez dziennik Librus. 

 

historia 
“Dążenie do jedności państwa” 

Materiał zostanie przesłany na 
librusa 

język polski 
Temat: Z frazeologizmami za pan 

brat - test. 
 

inf dz.  
Temat:Stosowanie animacji 

kilku przedmiotów 
Materiał Librus, Gmail 

 

w-f chł/dz 
Temat: Gry i zabawy ruchowe na 
świeżym powietrzu z elementami 

piłki siatkowej. 
Materiał Librus 

 

matematyka  
Temat :Mnożenie  ułamków 
dziesiętnych przez 10, 100, 

1000… 
Materiał przesłany przez librus. 

 
 
 

j. angielski 
Temat: Pocztówka. Wypowiedź 

pisemna. Materiał zostanie 
przekazany przez Librus. 

technika 
Temat:Tworzywa sztuczne w 

sporcie 
Temat:Materiał Librus, Gmail 

 
 

matematyka 
Temat: Dzielenie ułamków 
dziesiętnych przez 10, 100, 

1000… 
Materiał przesłany przez librus. 

 
 
 

 

inf chł. 
Temat:Stosowanie animacji kilku 

przedmiotów. 
Materiał Librus, Gmail 

 matematyka 
Temat:  Dzielenie ułamków 
dziesiętnych przez 10, 100, 

1000… 
Materiał przesłany przez librus. 

 
 

j. angielski 
Temat: Wyrażanie propozycji. 
Podręcznik str. 94-95. Materiał 

zostanie przekazany przez Librus. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 27 kwietnia - 30 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

j. polski 
Temat:Czego oczekuje i o czym 

marzy niepełnosprawna Ola? 
materiał w classroom 

biologia 
Temat: Rośliny okrytonasienne 
materiały przekazane przez meet 

godz. 9:00l 

j. angielski 
Temat: Glooms at the seaside – 

słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. Lekcja online 

11.30 

j. polski 
Temat: Jakie wyrazy łączą się ze 

sobą? Poznajemy związki 
wyrazowe. 

materiał w classroom, praca z 
wykorzystaniem e podręczników 

 

matematyka 
Temat:Szacowanie wyników 

działań na ułamkach 
dziesiętnych. 

Materiały-classroom,Librus 

j. polski 
Temat: Kto, dla kogo i o czym 

śpiewa kołysankę?  
materiał w classroom, praca z 

wykorzystaniem e podręczników 

geografia 
Krajobraz pustyni gorącej i 

pustyni lodowej 
materiały na kontach @ uczniów 

meet godz 10.30 

matematyka 
Temat:Działania na ułamkach 

zwykłych i dziesiętnych. 
Materiały -classroom 

 

j. angielski 
Temat: A bad start to the day – 

opisywanie czynności życia 
codziennego w przeszłości. 

Lekcja online 11.30 

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

komputerze 
Lekcja online - godz.10.00 

w-f chł/dz 
Temat: Gry i zabawy ruchowe na 
świeżym powietrzu z elementami 

piłki siatkowej. 
Materiał Gmail, Librus 

technika 
Temat:Kompozyty -materiały 

przyszłości 
Materiał zostanie przesłany na 

librusa 
 

 

l. wychowawcza 
Temat: Zdrowe odżywianie. 

Spotkanie online o 12.00 

 matematyka 
Temat:Szacowanie wyników 

działań na ułamkach 
dziesiętnych. 

Materiały-classroom 

historia 
“Dążenie do jedności państwa” 

Materiał zostanie przesłany na 
librusa 

 

     

     

 

 

 

 



Plan lekcji - 6a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 27 kwietnia - 30 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Zapisywanie wyrażeń 

algebraicznych. 
Lekcja online,materiały 
przekazane przez gmail 

 

język polski 
Temat: Polowanie z obiektywem 

- redagujemy opis przeżyć. 
Meet - 12.00 

matematyka 
Temat: Zapisywanie wyrażeń 

algebraicznych. 
Lekcja online,materiały 
przekazane przez gmail 

 

historia 
Temat: Konstytucja 3 maja. 

materiały w  classroom 

 

język angielski 
Temat: Review - powtórzenie 

wiadomości. Lekcja online 10.30 

geografia 
Energetyka w Europie 

meet.11.00 

język angielski 
Temat: Testing practice - 

powtórzenie wiadomości. Lekcja 
online 10.30 

język polski  
Temat: Pisownia “nie” z różnymi 

częściami mowy. 
Meet - 12.00 

 

technika 
Temat: Rzuty aksonometryczne 

Materiały przesyłane będą 
za pomocą Gmaila/Librus 

 

wych. fiz. chł/dz 
Temat: Piłka siatkowa- 

doskonalenie indywidualnej 
techniki. Propozycje do ćwiczeń w 

domu  i świeżym powietrzu. 

Materiały przesłane będą 
za pomocą Gmaila 

 

biologia 
Temat: Sprawdzian wiadomości- 

bezkręgowce 
materiały przekazane przez gmail 

informatyka dz 
Temat:Budujemy drugą scenę z 

bajki do programu 
Materiały przesyłane będą 
za pomocą Gmaila/Librus 

 

 

  lekcja wychowawcza  
Temat :Lepiej być zdolnym czy 

pracowitym?  
Materiał - Librus, @,Classroom 

informatyka chł 
Temat: Budujemy drugą scenę z 

bajki do programu 
Materiały przesyłane będą 
za pomocą Gmaila/Librus 

 

 

     

     

 

 



Plan lekcji - 6b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 27 kwietnia - 30 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Mnożenie i dzielenie. 

materiały przesłane przez 
mail/librus 

geografia 
Energetyka w Europie 

meet 10.15 

biologia 
Temat: Sprawdzian wiadomości- 

bezkręgowce 
materiały przekazane przez gmail 

matematyka 
Temat:  “Liczby dodatnie i liczby 

ujemne”- sprawdzian 
wiadomości i umiejętności. 

Materiały przesłane przez 
mail/librus 

 

język angielski chł 
Temat: Sprawdzian wiadomości 
- strona bierna czasu Present 

Simple 
Meet 10.00 

historia 
“Konstytucja 3 Maja” 

MEET godz. 11:30  

matematyka 
Temat: “Liczby dodatnie i liczby 

ujemne” - powtórzenie i 
utrwalenie wiadomości oraz 

umiejętności. 
Lekcja online 11:00 

wf chł/dz 
Temat: Piłka siatkowa- 

doskonalenie indywidualnej 
techniki. Propozycje do ćwiczeń w 

domu  i świeżym powietrzu. 

Materiały przesłane będą 
za pomocą Gmaila 

 

język angielski dz 
Temat: Review 6 - powtórka 

Lekcja online 09.30 

język polski 
Temat:”Przyjrzyjmy się bliżej Oli 
i Łukaszowi”- charakteryzujemy 

bohaterów. 
Meet godz. 9.15. 

język polski 
Temat:”Przyimki - nieodmienne 

części mowy”. 
Materiały zostaną wysłane 
Email/Librus/ Classroom. 

j. angielski dz 

Temat: Testing spot 
-powtórzenie wiadomości. 

Lekcja online 10.30 

 

 informatyka 
Temat: Programowanie z 

StudioCode Programowanie 
Artysta2, 

 książka temat 11 -zastosowanie 
komputerów 5,6. 

 

   

     

     

 



Plan lekcji - 6c 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 27 kwietnia - 30 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

j. polski 
Temat: Każdy się czegoś boi - 

wiersz Joanny Kulmowej. 
materiały w classroom 

j. polski 
Temat: Rodzaje orzeczeń w 

zdaniu. 
materiał w classroom, praca  z 

wykorzystaniem e podręczników 

j. polski 
Temat: Jakimi zasadami 

powinien kierować się harcerz? 
materiały w classroom 

 

historia 
Temat: Konstytucja 3 maja.  

materiał w classroom 

 

matematyka 
Temat:Obliczanie wartości 
wyrażeń algebraicznych. 

Materiały - gmail, Librus 

biologia  
Temat: Sprawdzian wiadomości- 

bezkręgowce 
materiały przekazane przez gmail 

matematyka 
Temat:Obliczanie wartości 
wyrażeń algebraicznych. 

Materiały - gmail 

matematyka 
Temat:Upraszczanie wyrażeń 

algebraicznych. 
Materiały-gmail 

 

j. angielski chł. 
Temat: Sprawdzian wiadomości 
- Strona bierna czasu Present 

Simple 
Meet 11.00 

WF dz/chł. 
Temat: Piłka siatkowa- 

doskonalenie indywidualnej 
techniki. Propozycje do ćwiczeń 
w domu  i świeżym powietrzu. 

Materiały przesłane będą 
za pomocą Gmaila 

geografia 
Energetyka w Europie 

materiały na kontach @ uczniów 

j. angielski dz.  
Temat: Zdania twierdzące 
 w stronie biernej w czasie 

Present Simple. Podręcznik str. 
81. Materiał zostanie przekazany 

przez Gmail. 

 

j. angielski dz. 
Temat: Opis domu, pomieszczeń 

i ich wyposażenia. Podręcznik 
str. 79. Materiał zostanie 
przekazany przez Gmail. 

informatyka 
Temat: Programowanie z 

StudioCode Programowanie 
Artysta2, 

 książka temat 11 -zastosowanie 
komputerów 5,6. 

technika 
Temat: Rzuty aksonometryczne 

Materiały przesyłane będą 
za pomocą Gmaila/Librus 

 

j. angielski chł. 
Temat: Strona bierna czasu Past 

Simple. 
Meet 10.00 

 

  l. wychowawcza 
Temat; Święta państwowe - 

rocznica uchwalenia Konstytucji 
3 maja. 

Materiały przesłane przez Gmail 

  

     

 

 



Plan lekcji - 7a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 27 kwietnia - 30 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

j. polski 
Temat: Jakie kwestie regulował 

Kodeks Hammurabiego? 
materiał w classroom 

biologia  
Temat: Sprawdzian wiadomości- 

układ dokrewny 
materiały przekazane przez gmail 

j. polski 
Temat: Dekalog - tekst biblijny i 
jego średniowieczna ilustracja. 

materiał w classroom, praca z 
wykorzystaniem epodręczników 

historia 
“Rzeczpospolita Polska” 

MEET godz. 11:00 
 

 

matematyka 
Temat:Iloczyn i iloraz potęg o 

jednakowych podstawach. 
Meet 10.00, Classroom 

chemia 
Temat: Równania reakcji 

chemicznych 
materiały przekazane przez meet 

9:45 

matematyka 
Temat:Potęgowanie potęgi. 

Meet 10.00, Classroom 

matematyka 
Temat:Iloczyn i iloraz potęg o 

jednakowych podstawach. 
Potęgowanie potęgi-ćwiczenia 

Classroom 

 

j.angielski 
Temat: Sprawdzian wiadomości 

z działu 7 
Meet 9.00 

j. polski 
Temat: Jak umiejętnie korzystać 

z tekstów innych autorów. 
materiał w classroom 

WF ch/dz 
Temat: Piłka siatkowa- 

doskonalenie indywidualnej 
techniki. Propozycje do ćwiczeń 
w domu  i świeżym powietrzu. 

Materiały przesłane będą 
za pomocą Gmaila 

j.angielski 
Temat: Obligation, prohibition 

and advice. 
Meet 9.00 

 

fizyka 
Temat: Energia potencjalna 

grawitacji i potencjalna 
sprężystości. 

Materiał zostanie przekazany za 
pomocą Classroom. 

j.niemiecki 
Temat: Gramatyka w 

ćwiczeniach 
materiał zostanie przesłany drogą 

mailową. 

informatyka ch/dz 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - programy 
interaktywne - myszka 

książka temat 17- internet jako 
źródło informacji 6,7 

 

geografia 
Gospodarka morska w Polsce 

meet 10.00 

 

     

     

 



Plan lekcji - 7b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 27 kwietnia - 30 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

j. polski  
Temat:„Dla całego świata możesz 
być nikim, dla kogoś możesz być 

całym światem”. O miłości Małego 
Księcia do róży. 

Meet 10.00. 

matematyka  
Temat:Potęgowanie iloczynu i 

ilorazu. 
Lekcja online,materiały przesłane 

za pomocą Gmaila 

j. polski 
Temat:”Jak napisać rozprawkę? 

Meet godz.11.15. 

historia 
“Rzeczpospolita Polska” 

MEET godz. 10:00 
 

 

matematyka 
Temat:Potęgowanie iloczynu i 

ilorazu. 
Lekcja online,materiały przesłane 

za pomocą Gmaila 

j. niemiecki 
Temat: 

Gramatyka w ćwiczeniach 
materiał zostanie przesłany drogą 

mailową. 

chemia 
Temat: Równania reakcji 

chemicznych 
materiały przekazane przez meet 9:00 

lekcja wychowawcza 
“Sposoby radzenia sobie ze 

stresem” 
MEET 10:30 

 

j. angielski 
Temat: Sprawdzian wiadomości z 

działu 7 
Meet 12.00 

geografia 
Gospodarka morska w Europie 

meet 9.30 

biologia  
Temat: Sprawdzian wiadomości- 

układ dokrewny 
materiały przekazane przez gmail 

inf dz./chł 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - programy 
interaktywne - myszka 

książka temat 17- internet jako 
źródło informacji 6,7 

 

 fizyka 
Temat: Energia potencjalna 

grawitacji i potencjalna 
sprężystości. 

Materiał zostanie przekazany za 
pomocą Classroom. 

 wf dz./chł 
Temat: Piłka siatkowa- doskonalenie 
indywidualnej techniki. Propozycje do 
ćwiczeń w domu  i świeżym powietrzu. 

Materiały przesłane będą  za pomocą 
Gmaila 

 

   j. angielski 
Temat: Second Conditional - drugi 

tryb warunkowy. 
Meet 11.00 

 

     

 



Plan lekcji - 8a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 27 kwietnia - 30 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

język polski 
Temat:Rodzaje stylów. 

Materiały zostaną wysłane 
Email/Librus/ Classroom. 

 

język polski 
Temat: Powtórzenie wiadomości- 

średniowiecze. 
Meet godz.11.00 

historia 
Temat 

“Rozpad ZSRR” 
MEET godz 10:00 

chemia  
Temat: Sprawdzian wiadomości- 

pochodne węglowodorów 
materiały przekazane przez gmail 

 

matematyka 
Temat:Dwusieczna kąta. 

Classroom 

matematyka 
Temat:Dwusieczna kąta cd. 

Meet 9.30, Classroom 

edukacja dla bezpieczeństwa  
Temat: Powtórzenie wiadomości - 

pierwsza pomoc. 
materiał przekazany na gmail 

matematyka 
Temat:Symetria względem punktu. 

Meet 9.30, Classroom 

 

fizyka 
Temat: 

Odbicie i rozproszenie światła. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom. 

język niemiecki 
Temat: 

Gramatyka w ćwiczeniach 
materiały zostaną przesłane drogą 

mailową. 

informatyka 
Temat: Programowanie z Khan 

Academy - programy interaktywne - 
myszka 

książka temat 11- Tworzenie 
prezentacji multimedialnej 1,2. 

WF dz/chł 
         Temat: Piłka siatkowa- 

doskonalenie indywidualnej techniki. 
Propozycje do ćwiczeń  w domu  i 

świeżym powietrzu. 
Materiały przesłane będą za pomocą 

Gmaila 

 

geografia 
Temat: 

Indie kraj kontrastów. 
Materiały na kontach @ uczniów. 

język angielski gr 1 
Temat: Zadania egzaminacyjne. 

Materiały w Classroom. 

biologia 
Temat:Obieg materii i przepływ 

energii w ekosystemie 
materiały przekazane przez meet 9:45 

                    język polski 
Temat: Powtórzenie wiadomości -  
                  oświecenie. 
              Meet godz 11.00. 

 

j. angielski gr 2: 
Temat: Rozumienie wypowiedzi 

ustnych: Quiz sportowy. Podręcznik 
str. 80. Materiał zostanie przekazany 

przez Gmail. 

lekcja wychowawcza 
Temat:Lepiej być zdolnym czy 

pracowitym? 
Materiały zostaną wysłane 
Email/Librus/ Classroom. 

język angielski gr 1 
Temat: Zadania egzaminacyjne. 

Materiały w Classroom. 
 
 

wiedza o społeczeństwie 
Temat: 

Organizacje obywatelskie. 
Materiały w Classroom. 

 

  j. angielski gr 2: 
Temat: Sugestie, udzielanie rad i 

reagowanie na rady. Podręcznik str. 
81. Materiał zostanie przekazany przez 

Gmail. 

  

 

 



Plan lekcji - 8b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 27 kwietnia - 30 kwietnia 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Oś symetrii figury. 

Lekcja online,materiał przekazany 
przez gmail. 

geografia 
Temat: 

Indie kraj kontrastów 
materiały na kontach @ uczniów 

 
 

matematyka 
Temat: Symetralna odcinka. 

Lekcja online,materiał przekazany 
przez gmail. 

 

j.angielski gr.1/gr.2 
Gr 2 Temat: Strona bierna czasu Past 

Simple 
Meet 12.00 

G1: Temat: Zadania egzaminacyjne. 
Materiały w classroomie. 

 

j.polski 
Temat: Piszemy artykuł do gazetki 

szkolnej. 
Materiały - Classroom/Librus/@ 

historia 
Temat: 

“Rozpad ZSRR” 
MEET godz 10:00 

j.polski 
Temat: Analiza obrazów poetyckich 
w utworze W. Młynarskiego “Róbmy 

swoje”. 
Meet: 12.00 

WF chł/dz 
Temat: Piłka siatkowa- doskonalenie 
indywidualnej techniki. Propozycje do 

ćwiczeń  w domu  i świeżym powietrzu. 
Materiały przesłane będą  za pomocą 

Gmaila 

 

biologia 
Temat:Obieg materii i przepływ 

energii w ekosystemie 
materiały przekazane przez meet 9:00 

chemia  
Temat: Sprawdzian wiadomości- 

pochodne węglowodorów 
materiały przekazane przez gmail 

 

j.angielski gr.1/gr.2 
Gr 2 Temat: Sprawdzian wiadomości 
- strona bierna czasu Present Simple 

Meet  
G1: Temat: Zadania egzaminacyjne. 

Materiały w classroomie. 

fizyka 
Temat:Odbicie i rozproszenie światła. 

Materiał zostanie przekazany za pomocą 
Classroom. 

 

 edukacja dla  bezpieczeństwa 
Temat: Powtórzenie wiadomości - 

pierwsza pomoc. 
materiał przekazany na gmail  

wos 
Temat: 

Organizacje obywatelskie 
materiały w   classroomie 

informatyka 
Temat: Programowanie z Khan 

Academy - programy interaktywne - 
myszka 

książka temat 11- Tworzenie 
prezentacji multimedialnej 1,2. 

j.niemiecki gr.1/gr.2 
Temat: 

Gramatyka w ćwiczeniach. 
materiał zostanie przesłany drogą mailową. 

 

   lekcja wychowawcza 
Temat: Sposoby radzenia sobie ze 

stresem sytuacyjnym 
materiał zostanie przesłany drogą mailową. 
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