
Plan zajęć - OP 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 4 maja - 8 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 4 maja 2020 

Temat dnia: Moja miejscowość. 

Słuchanie nazw miejscowości. Naklejanie małego koła (naklejka) na zdjęciu, które przedstawia 
miejscowość podobną do miejscowości dziecka . Karta pracy s.30. Wirtualny spacer po naszym 
mieście, zapoznanie się z zabytkami naszej miejscowości.  

https://www.muzeum.sucha-beskidzka.pl/360/ 

https://www.youtube.com/watch?v=UE0TBlxDIZc Sucha Beskidzka z lotu ptaka 

Zapoznanie się z herbem miasta, oraz z legendą o Kicku. Kolorowanie smoka. 
http://sucha-beskidzka.pl/pl/687/0/herb-miasta.html 

 

Wtorek - 5 maja 2020 

Temat dnia: Orzeł biały. 

Czytanie tego, co mówią dzieci o swoich miastach. Łączenie ich wypowiedzi z nazwami odpowiednich 
miast. Oglądanie herbów miast. Rysowanie herbu swojego miasta – lub wymyślonego, jeżeli 
miejscowość go nie posiada (karta pracy). Polska to moja ojczyzna – ćwiczenia w czytaniu (karty 
pracy). Wykonanie pracy plastycznej Orzeł biały . Oglądanie strojów ludowych – góralskiego i 
krakowskiego. Odczytywanie nazw tańców przedstawionych na obrazkach. Kończenie rysowania 
szlaczków (karta pracy Czytam, piszę, liczę). 

Karta pracy -s. 31, 32, 33,karta pracy Czytam… s. 84 

Zapoznanie się z symbolami narodowymi.https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM 

 

Środa - 6 maja 2020 

Temat dnia: Warszawska Syrenka. 

Czytanie tekstu o atrakcyjnych miejscach w Polsce. Pisanie po śladach zdania: Moim domem jest Polska (karta 
pracy Czytam, piszę, liczę).  Oglądanie zdjęcia pomnika Syrenki w Warszawie, nad Wisłą. Czytanie tekstu o 
Warszawie. Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie (karta pracy). Układanie z liter nazw 
obrazków. kp, s. 34, karta pracy Czytam… s. 85 

Zapoznanie się z legendą o Warsie i Sawie https://www.youtube.com/watch?=mmRzBf_2Hsc 

 

Czwartek - 7 maja 2020 

Temat dnia: Liczymy do 10. 

Kończenie zadania według wzoru (karta pracy Czytam, piszę, liczę).  Zabawa O którym zdjęciu opowiadam? 
Zapoznanie się z legendą o syrence Warszawskiej. 

https://www.muzeum.sucha-beskidzka.pl/360/
https://www.youtube.com/watch?v=UE0TBlxDIZc
http://sucha-beskidzka.pl/pl/687/0/herb-miasta.html
https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM
https://www.youtube.com/watch?v=mmRzBf_2Hsc
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http://historia-warszawy.pl/legenda-o-syrence-warszawskiej/ Praca plastyczna - “Syrenka 
Warszawska” 

 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 (karty pracy). kp, s. 35, 36, 37 karta pracy Czytam… s. 86 

 

Piątek - 8 maja 2020 

Temat dnia: Polska w Unii Europejskiej. 

Oglądanie mapy Europy, wskazywanie na niej Polski, oraz jej sąsiadów.  Czytanie wyrazów; 
ilustrowanie tego, co przedstawiają. Wokół Unii Europejskiej – ćwiczenia i zabawy (karty pracy). 
Oglądanie flag wybranych krajów Unii Europejskiej. Wskazywanie flagi Polski. Liczenie flag, 
porównywanie ich liczby. Wpisywanie odpowiednich liczb i znaków (karta pracy Czytam, piszę, liczę). 

Zapoznanie z hymnem Unii Europejskiej, oraz z flagą. 
https://www.youtube.com/watch?v=-81FpwmJAAY&t=31s Kolorowanie flagii Uni Europejskiej. 

kp, s. 38, 39, karta pracy Czytam… s. 87 

 

 

 

 

 
 

http://historia-warszawy.pl/legenda-o-syrence-warszawskiej/
https://www.youtube.com/watch?v=-81FpwmJAAY&t=31s
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 4 maja - 8 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 4 maja 2020 

Temat: Na Majówkę 

Słuchanie wiersza pt. “Mówię po polsku”. Rozmowa na temat majowych świąt na podstawie tekstu i 
informacji. Opisywanie symboli narodowych. Przypomnienie hymnu narodowego. Rysowanie po 
śladzie konturów orła. Dodawanie trzech składników w zakresie 10. Wprowadzenie pojęcia 1 kilometr. 

P: 3          Ćw: jp: 3,4         Ćw.m: 3,4,5 

Religia 

Temat: Maryja-nasza matka. 

Podręcznik s.98.-przeczytać  treść z podręcznika 

Polecenie :Przepisz temat do zeszytu. Przeczytaj treści znajdujące się w podręczniku. Oglądaj na 
You Tube Legendę cudownego obrazu Z Jasnej Góry .Podaję link 
::https://www.youtube.com/watch?v=Kda-V0M-jYI 

Po obejrzeniu odpowiedz  pisemnie w  zeszycie na pytania: 

1.Kto według Legendy namalował Obraz Matki Bożej Częstochowskiej? 

2.Jak nazywają się Ojcowie na jasnej Górze, którzy  opiekują się obrazem Matki Bożej 
Częstochowskiej? 

3.Narysuj w zeszycie dla Matki Bożej piękną róże albo inny kwiatuszek. 

Za to zadanie otrzymasz 2 oceny: 

-za odpowiedź i za rysunek w zeszycie. 

**Pamiętaj!  -Masz na wykonanie tego zadania 2 tygodnie. 

Prośba do rodziców. 

Bardzo proszę o nauczenie dzieci Apelu Jasnogórskiego. 

Zadanie to również będzie podane w Librusie-Zadania 

 

Wtorek - 5 maja 2020 

Temat: Na wycieczce w lesie 

Wypowiedzi uczniów na temat wycieczki do lasu na podstawie tekstu i ilustracji. Ćwiczenia w czytaniu 
tekstów. Opisywanie szałasu na podstawie ilustracji. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z 

https://www.youtube.com/watch?v=Kda-V0M-jYI
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głoską “sz”. Ćwiczenia grafomotoryczne. Przepisywanie zdań. Kilometr jako miara długości. 
Rozwiązywanie zadań - czytanie planu. 

P: 4,5                     Ćw. jp: 5-7              Ćw.m:8-9  

 

Środa - 6 maja 2020 

Temat: Moja mała ojczyzna. 

Słuchanie tekstu pod tytułem “Majowe Święto”. Tradycje związane z obchodzeniem majowych świąt. 
Przeliczanie głosek i liter w wyrazach zawierających dwuznak “sz”. Kilometr jako miara odległości.  

P: 6-7             Ćw.jp: 8-9                     Ćw.m: 10,11 

Język angielski 

Temat: Poznajemy nazwy napojów. 

Materiały dostarczone przez dziennik Synergia Librus. 

 

 

Czwartek - 7 maja 2020 

Temat: Ciąg dalszy - moja mała ojczyzna. 

Opisywanie miejsca zamieszkania uczniów. Ćwiczenia czytania tekstów na różnych poziomach. 
Ćwiczenia grafomotoryczne. Wykonanie proporca, kolorowanie barwami narodowymi.Czytanie 
planu,porównywanie odległości. Poznanie dźwięku “fa”. 

P: 8,9       Ćw.jp: 10,11  62 ćw1,3,4          Ćw.m: 62 

 

Piątek - 8 maja 2020 

Temat: Czekoladowy raj. 

Słuchanie tekstu i oglądanie ilustracji. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z “cz”. 
Doskonalenie techniki czytania. Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisania dwuznaku “cz”. 
Gimnastyka oka i języka. Kolorowanie zakodowanej ilustracji. Kilometr jako miara odległości - zadania 
tekstowe. 

P: 10,11           Ćw.jp: 12-15        Ćw.m: 12,13  

 

 

 
 



Plan zajęć - 1b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 4 maja - 8 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 4 maja 2020 

Temat : Na majówkę. 

Redagowanie zdań na temat majowych świąt w oparciu o tekst “Maraton” grzegorza Kasdepke oraz ilustracji w 
podręczniku. Opisywanie symboli narodowych : godła i flagi. Przypomnienie hymnu narodowego. Uzupełnianie 
tekstu wyrazami z ramki. Rysowanie po sladzie konturów orła. Kolorowanie godła. Ćwiczenia w dodawaniu 
trzech składników w zakresie 10. Wprowadzenie pojęcia kilometr. Ruch przy muzyce. 

Podr. s.3 oraz 78;  ćw. pol. s.1-5;  ćw. mat. s.1-5 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus, drogą mailową oraz podczas meet ( godz.10.00) 

 

 

Wtorek - 5 maja 2020 

Temat:  Na wycieczce w lesie. 

Wielozdaniowe wypowiedzi o lesie na podstawie tekstu i ilustracji w podręczniku oraz własnych doświadczeń. 
Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnym poziomie trudności. Opisywanie szałasu na podstawie 
ilustracji.Wprowadzenie dwuznaku “sz”. Ćwiczenia grafomotoryczne. Kilometr jako miara długości. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych - czytanie planu. Ruch przy muzyce. Utrwalenie wartości rytmicznych. 
Ćwiczenia z edytorem tekstu - podkreślenie. 

Podr.s.4-5;  ćw.pol.s.6-7;  ćw.mat.s.6-9 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus, drogą mailową oraz podczas meet ( godz.10.00) 

 

 

Środa - 6 maja 2020 

Temat : Moja mała ojczyzna. 

Wysłuchanie opowiadania pt” Majowe święta” z cyklu “Listy od Hani i Henia”. Opisywanie miejsca zamieszkania 
uczniów. Ćwiczenia w czytaniu na różnych poziomach trudności. Przeliczanie sylab, głosek i liter w wyrazach 
zawierających głoskę “sz”. Wykonanie proporca wg instrukcji. Czytanie planu, porównywanie odległości. 
Utrwalenie pojęcia kilometra jako miary długości. Ruch przy muzyce. 

Podr. s.6-9 oraz 69;  ćw.pol. s. 8-11; wyprawka k.45-47; ćw.mat.s. 10-11 

Materiały zostana przekazane przez dziennik Librus, drogą mailowa oraz podczas meet ( godz.10.00) 

Język angielski 

Temat: Poznajemy nazwy napojów. 

Materiały dostarczone przez dziennik Synergia Librus. 
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Czwartek - 7 maja 2020 

Temat: Czekoladowy raj. 

Wielozdaniowe wypowiedzi uczniów na temat jedzenia słodyczy w oparciu o własne doświadczenia oraz teksty i 
ilustracje w podręczniku.Wprowadzenie dwuznaku “cz”. Gimnastyka buzi i języka - ćwiczenia logopedyczne 
Doskonalenie techniki czytania na różnych poziomach trudności.Kolorowanie zakodowanej ilustracji. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących obliczania długości. Ruch przy muzyce. 

Podr.s. 10-13;   ćw.pol.s. 12-15;  ćw.mat.s. 12-13 oraz 64( 8-10 ) 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus, drogą mailową oraz podczas meet ( godz.10.00) 

Religia 

Temat: Maryja-nasza matka. 

Podręcznik s.98.-przeczytać  treść z podręcznika 

Polecenie :Przepisz temat do zeszytu. Przeczytaj treści znajdujące się w podręczniku. Oglądaj na You Tube 
Legendę cudownego obrazu Z Jasnej Góry .Podaję link ::https://www.youtube.com/watch?v=Kda-V0M-jYI 

Po obejrzeniu odpowiedz  pisemnie w  zeszycie na pytania: 

1.Kto według Legendy namalował Obraz Matki Bożej Częstochowskiej? 

2.Jak nazywają się Ojcowie na jasnej Górze, którzy  opiekują się obrazem Matki Bożej Częstochowskiej? 

3.Narysuj w zeszycie dla Matki Bożej piękną róże albo inny kwiatuszek. 

Za to zadanie otrzymasz 2 oceny: 

-za odpowiedź i za rysunek w zeszycie. 

**Pamiętaj!  -Masz na wykonanie tego zadania 2 tygodnie. 

Prośba do rodziców. 

Bardzo proszę o nauczenie dzieci Apelu Jasnogórskiego. 

Zadanie to również będzie podane w Librusie-Zadania 

Piątek - 8 maja 2020 

Temat: Mój kraj - Polska. 

Poszerzanie słownictwa czynnego o wyrazy związane z tematem Polska. Wykonanie lapbooka. Wskazywanie na 
mapie Polski i podawanie nazw wybranych rzek i miast polskich. Planowanie własnej podróży po Polsce. 
Uzupełnianie zdań wyrazami z ramki. Rozpoznawanie i nazywanie zabytków Warszawy. Ruch przy muzyce. 

Podr. s.14-15;  ćw.pol.16-17 oraz 66,76,77, 82; zasoby internetowe 

Materiały zostana przekazane przez dziennik Librus, drogą mailowa oraz podczas meet ( godz.10.00) 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Kda-V0M-jYI
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 4 maja - 8 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 4 maja 2020 

Temat dnia: Moja mała ojczyzna 

Przypomnienie wiadomości na temat tradycji związanych z obchodzeniem majowych świąt Ćwiczenia w czytaniu 
tekstów na różnych poziomach. Przeliczanie sylab, głosek i liter w wyrazach zawierających dwuznak “sz”. 
Ćwiczenia grafomotoryczne. Wykonanie proporca, kolorowanie barwami narodowymi. Kilometr jako miara 
odległości. Czytanie planu, porównywanie odległości. 

Podr.s.6.-9., karty ćw.s.8.-11., karty mat.s.10.,11. 

Materiały zostaną przekazane mailem. 

Podręcznik s.98.-przeczytać  treść z podręcznika 

Polecenie :Przepisz temat do zeszytu. Przeczytaj treści znajdujące się w podręczniku. Oglądaj na 
You Tube Legendę cudownego obrazu Z Jasnej Góry .Podaję link 
::https://www.youtube.com/watch?v=Kda-V0M-jYI 

Po obejrzeniu odpowiedz  pisemnie w  zeszycie na pytania: 

1.Kto według Legendy namalował Obraz Matki Bożej Częstochowskiej? 

2.Jak nazywają się Ojcowie na jasnej Górze, którzy  opiekują się obrazem Matki Bożej 
Częstochowskiej? 

3.Narysuj w zeszycie dla Matki Bożej piękną róże albo inny kwiatuszek. 

Za to zadanie otrzymasz 2 oceny: 

-za odpowiedź i za rysunek w zeszycie. 

**Pamiętaj!  -Masz na wykonanie tego zadania 2 tygodnie. 

Prośba do rodziców. 

Bardzo proszę o nauczenie dzieci Apelu Jasnogórskiego. 

Zadanie to również będzie podane w Librusie-Zadania 

 

Wtorek - 5 maja 2020 

Temat dnia: Czekoladowy raj 

Analiza i synteza wyrazów z “cz”. Doskonalenie techniki czytania na różnych poziomach. Tropiciele wiedzy. 
Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisania dwuznaków “cz”, “Cz” na podstawie wyrazów “czekolada” , 
“Czesia”.Kolorowanie zakodowanej ilustracji. Kilometr jako miara odległości. Rozwiązywanie zadań tekstowych 
dotyczących obliczania odległości obiektów. 

Podr.s.10.-13.,78., karty ćw.s.12.-15.,karty mat.s.6.,7.,12.,13.,64.,68. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kda-V0M-jYI
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Materiały zostaną przekazane mailem. 

Środa - 6 maja 2020 

Temat dnia: Mój kraj - Polska 

Poszerzanie słownictwa uczniów o wyrazy związane z tematem:”Polska”. Wskazywanie na mapie i podawanie 
nazw rzek oraz miast Polski. Uzupełnianie zdań wyrazami z ramki. Przepisywanie zdania do zeszytu. 
Rozpoznawanie i podawanie nazw zabytków Warszawy. Ćwiczenia w czytaniu sylab i wyrazów z “cz”. 

Podr.s.14.,15., karty ćw.s.16.,17.,66.,76.,77. 

Materiały zostaną przekazane mailem. 

Język angielski 

Temat: Poznajemy nazwy napojów. 

Materiały dostarczone przez dziennik Synergia Librus. 

 

 

Czwartek - 7 maja 2020 

Temat dnia: Jesteśmy Europejczykami 

Poznanie tekstu Grzegorza Kasdepkego “Moje podwórko, mój wszechświat”.Odczytanie haseł z rozsypanki 
sylabowej. Ćwiczenia w kształtnym pisaniu. Powtórzenie - tydzień. Proste obliczenia kalendarzowe.Wysłuchanie 
nagrania “Ody do radości”. 

Podr.s.16.,17., karty ćw.s.18. 

Materiały zostaną przekazane mailem. 

 

 

Piątek - 8 maja 2020  

Temat dnia: Niesamowite budowle 

Zapoznanie z tekstem “Słynne budowle”.Doskonalenie techniki czytania tekstów na różnych poziomach. 
Rysowanie budowli oburącz po śladzie. Powtórzenie - tydzień. Rozwiązywanie zadania tekstowego na obliczenia 
czasowe. 

Podr.s.20.,21.,80.,  karty ćw.s.20.,21., karty mat.s.16.,17. 

Materiały zostaną przekazane mailem. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 4 maja - 8 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 4 maja 2020 

Temat dnia-Legenda o Piaście. 

 Wysłuchanie czytanego tekstu 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…” 
KP. str. 6-7. 

Pomocne linki, do wykorzystania :  https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/12/polski 

https://www.youtube.com/watch?v=WU_9JduXvdE 

 Matematyka -Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100. KM. str. 6-7 dla chętnych ćw 5 

Spotkanie wychowawcy klasy z uczniami-zajęcia online godz 10.00 

Religia 

Temat: Maryja Królowa Polski. 

Podręcznik s.124-125.-przeczytać  treść z podręcznika 

Polecenie :Przepisz temat do zeszytu. Przeczytaj treści znajdujące się w podręczniku. Odpowiedz  pisemnie w 
zeszycie na pytania: 

1.Jakie święto obchodzimy 3 maja w kościele? 

2.Dlaczego Maryję nazywamy Królową Polski? 

3.W jaki sposób możesz  stać się jej małym rycerzem? 

4..Narysuj w zeszycie dla Matki Bożej piękną róże albo inny kwiatuszek. 

** Pamiętaj!  -Masz na wykonanie tego zadania 2 tygodnie. 

Prośba do rodziców. 

Bardzo proszę wytłumaczyć dzieciom co to są nabożeństwa majowe?Można wspólnie z dziećmi  odmawiać  w 
domu. 

Zadanie to również będzie podane w Librusie-Zadania 

 

Wtorek - 5 maja 2020 

Temat dnia-Wycieczka rowerowa. 

 Opisywanie budowy roweru i wskazywanie obowiązkowych elementów jego wyposażenia. P. str. 8-9. KP. str. 10 
. 

Historia roweru  https://www.youtube.com/watch?v=h2Y4L60RjAE- 

https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/12/polski
https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/12/polski
https://www.youtube.com/watch?v=WU_9JduXvdE
https://www.youtube.com/watch?v=h2Y4L60RjAE-
https://www.youtube.com/watch?v=h2Y4L60RjAE-
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 Przypomnienie zasad bezpieczeństwa rowerzysty.  https://www.youtube.com/watch?v=XMHAq90DF9I 

Piosenka „Jadą rowery”-  https://www.youtube.com/watch?v=FrIpXPVBLD0 

 Oglądanie wybranych znaków drogowych P str 9 (bez opisywania). 

Matematyka Pojęcie kwartału P str 85, rozwiązywanie zadań tekstowych. KM. str. 8-9. 

  
 

Środa - 6 maja 2020 

Temat dnia-Krajobrazy Polski. 

Charakteryzowanie i nazywanie elementów krajobrazów na podstawie tekstu str 10-11 (bez wykonywania 
polecenia 4 do zeszytu) KP str 11 Wskazywanie na mapie sposobów oznaczenia poznanych krajobrazów. 

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

https://learningapps.org/1647412 

Utrwalenie pisowni z zakończeniem - aż w wyrazach obcego pochodzenia P str 11- KP str 12 

  

Matematyka- Rozwiązywanie zadań tekstowych. KM. str. 5. 

Język angielski 

Temat: Nazywamy środki transportu. 

Materiały dostarczone przez dziennik Synergia Librus. 

 
Czwartek - 7 maja 2020 

Temat dnia-Mieszkańcy łąki. 

 Wyjaśnienie znaczenia łąki dla ludzi i zwierząt. Czytanie ze zrozumieniem opisu łąki P. str 12-13. (bez zapisu w 
zeszycie polecenia 3).Zapoznanie uczniów ze zwierzętami i roślinami występującymi na łące. 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

  https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4 

https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI 

http://static.scholaris.pl/resource_imp/112/112006/PLIKI_1/eDMN_-_scenariusz_6_-_Co_nam_daje_laka.mp4 

 Od larwy do motyla https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg 

 Kolorowanie motyla zgodnie z osią symetrii. Opis motyla.  KP. str. 14-15.  

  Matematyka Rozwiązywanie zadań tekstowych - litr, pół litra, ćwierć litra, półtora litra.  KM. str. 10.  P. str. 86. 

https://www.youtube.com/watch?v=XMHAq90DF9I
https://www.youtube.com/watch?v=XMHAq90DF9I
https://www.youtube.com/watch?v=FrIpXPVBLD0
https://www.youtube.com/watch?v=FrIpXPVBLD0
https://www.youtube.com/watch?v=RnxPLJXD17Q
https://www.youtube.com/watch?v=RnxPLJXD17Q
https://learningapps.org/1647412
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4
https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI
http://static.scholaris.pl/resource_imp/112/112006/PLIKI_1/eDMN_-_scenariusz_6_-_Co_nam_daje_laka.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg
https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg


Plan zajęć - 2a 

  
Praca plastyczna : “ Mieszkańcy łąki “ TERMIN DOWOLNY- technika collage (np.można wykorzystać zdjęcia  i 
obrazki zwierząt i roślin ze starych gazet, wyciąć je i przykleić na kartkę i resztę domalować, można wykorzystać 
papier kolorowy, połączyć z plasteliną i farbami itp.) 

Może się przydadzą te propozycje 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/615-wiosenna-laka-3 

https://pepito.pl/pl/blog/prace-plastyczne-z-dziecmi-wiosenne-inspiracje-czesc-druga-1461237776.html 

https://www.youtube.com/watch?v=B6zSjK8P49Y 

  

 

Piątek - 8 maja 2020 

 Temat dnia-Mieszkańcy łąki. 

Wysłuchanie fragmentów tekstów : “ Czemu mąż lata jak szalony ?”,“ Osiedle pod specjalną ochroną 

opowiadanie treści.   P. str. 14-15. 

„https://www.youtube.com/watch?v=qWuR6FS6QW0 

https://www.youtube.com/watch?v=T74PusPBVts 

 Wypisywanie z tekstu czasowników, rzeczowników i przymiotników. Układanie zdań z wybranymi częściami 
mowy. Rozwiązywanie krzyżówki - wpisywanie nazw owadów.  K. str. 16-17. 

 Matematyka  Rozwiązywanie zadań tekstowych - litr, pół litra, ćwierć litra, półtora litra - cd.  KM. str. 11. 

 

 

 

 
 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/615-wiosenna-laka-3
https://pepito.pl/pl/blog/prace-plastyczne-z-dziecmi-wiosenne-inspiracje-czesc-druga-1461237776.html
https://www.youtube.com/watch?v=B6zSjK8P49Y
https://www.youtube.com/watch?v=qWuR6FS6QW0
https://www.youtube.com/watch?v=T74PusPBVts


Plan zajęć - 2b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 4 maja - 8 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 4 maja 2020 

Mieszkańcy łąki. 

Plątaninka sylabowa. Wyjaśnienie znaczenia łąki dla ludzi i zwierząt. Czytanie ze zrozumieniem opisu łąki. 
P. str 12-13. 
Kolorowanie motyla zgodnie z osią symetrii. Opis motyla.  K. str. 14-15. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych - litr, pół litra, ćwierć litra, półtora litra.  KM. str. 10.  P. str. 86. 

Praca plastyczna : “ Mieszkańcy łąki “ - technika collage. 

 https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4 

https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI 

https://www.youtube.com/watch?v=3HvR0aETxOA 

Materiał przekazany przez Librus. 

 

Wtorek - 5 maja 2020 

Mieszkańcy łąki. 

Wysłuchanie fragmentów tekstów : “ Czemu mąż lata jak szalony ?”, “ Osiedle pod specjalną ochroną “; 
opowiadanie treści.   P. str. 14-15. 
Wypisywanie z tekstu czasowników, rzeczowników i przymiotników. Układanie zdań z wybranymi częściami 
mowy. Rozwiązywanie krzyżówki - wpisywanie nazw owadów.  K. str. 16-17. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych - litr, pół litra, ćwierć litra, półtora litra - cd.  KM. str. 11. 

https://www.youtube.com/watch?v=qWuR6FS6QW0 

https://www.youtube.com/watch?v=qWuR6FS6QW0 

https://www.youtube.com/watch?v=T74PusPBVts 

Materiał został przekazany przez Librus. 

 

Środa - 6 maja 2020 

j. angielski 

Temat: Bob i Olly - słuchanie historyjki.  

Podręcznik str. 47, nagranie przesłane przez Librusa. 

Bocianie gniazdo. 

Wysłuchanie ze zrozumieniem tekstu “ Bocianie gniazdo “ będącego fragmentem książki “ Drzewo do samego 
nieba “.  P. str. 16-17. 
Opowiadanie treści. Pisemne odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu. Uzupełnianie metryczki lektury. 
Uzupełnianie tabeli czasownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej. Wskazywanie właściwych form czasowników. 

https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4
https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI
https://www.youtube.com/watch?v=3HvR0aETxOA
https://www.youtube.com/watch?v=qWuR6FS6QW0
https://www.youtube.com/watch?v=qWuR6FS6QW0
https://www.youtube.com/watch?v=T74PusPBVts


Plan zajęć - 2b 

Układanie i zapisywanie zdań w zeszycie.  K. str. 18-19. 
Utrwalenie tabliczki mnożenia do 100 oraz dzielenia - rozwiązywanie działań. 

https://www.youtube.com/watch?v=xre0veatIN4 

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

https://www.youtube.com/watch?v=T1ezyfW77Fg 

https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w 

Spotkanie online - Meet - godz. 10.00. 

Materiał został przekazany przez Librus.  

 

Czwartek - 7 maja 2020 

Każdy może zostać sportowcem. 

Igrzyska olimpijskie. 

Czytanie i opowiadanie tekstu “ Igrzyska olimpijskie “. Wyszukiwanie w tekście informacji na temat 
najważniejszych symboli olimpijskich.  P. str. 18-19. 
Utrwalenie pisowni wielką literą nazw państw, narodowości i kontynentów. K. str. 20-21. 
Liczby trzycyfrowe; porównywanie.  KM. str. 12-13.   P. str. 87. 

https://www.youtube.com/watch?v=KCaigbf8cHA 

https://www.youtube.com/watch?v=lTSli9xwd0Q 

https://www.youtube.com/watch?v=lTSli9xwd0Q 

Materiał przekazany przez Librus. 

 

Piątek - 8 maja 2020 

religia 

Temat: Maryja Królowa Polski. 

Podręcznik s.124 - 125. Litania Loretańska śpiewana: 

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

 Materiał zostanie przekazany przez Librus. 

Igrzyska paraolimpijskie.  

Czytanie ze zrozumieniem treści artykułu “ Zanim zgaśnie olimpijski znicz w Londynie “ z gazety sportowej. 
Wyszukiwanie w tekście i odczytywanie informacji.  P. str. 20. 
Rozwiązywanie rebusu. Wyszukiwanie wyrazów tworzących rodziny. Dopisywanie rodziny wyrazu SKOK. 
K. str. 22. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych.  KM. str. 16-17. 
Wykonanie medalu olimpijskiego z kartonu, ozdabianie. Estetyka prac. 

https://www.youtube.com/watch?v=xre0veatIN4
https://www.youtube.com/watch?v=jdORBRqBiJI
https://www.youtube.com/watch?v=T1ezyfW77Fg
https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w
https://www.youtube.com/watch?v=KCaigbf8cHA
https://www.youtube.com/watch?v=lTSli9xwd0Q
https://www.youtube.com/watch?v=lTSli9xwd0Q
https://www.youtube.com/watch?v=bgQmgiQGDsU


Plan zajęć - 2b 

https://www.youtube.com/watch?v=uSotCwZa5XQ 

https://www.youtube.com/watch?v=vcseSwq977s 

Materiał został przekazany rodzicom przez Librus. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uSotCwZa5XQ
https://www.youtube.com/watch?v=vcseSwq977s


Plan zajęć - 3a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 4 maja - 8 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 4 maja 2020 

Temat: Każdy z nas się czegoś wstydzi.
Wstydliwe sytuacje i radzenie sobie ze wstydem na podst. opowiadania Wstyd G. Kasdepke. 

Redagowanie odpowiedzi na pytania i układanie planu wydarzeń z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa. 
Zapoznanie z formą wypowiedzi - podziękowaniem. Stopniowanie przymiotników. 
P78,79 KP70/1,2,3 P80 KP714,5,6 P81 KP95/15,16 KP72-dla chętnych …  
Oś czasu. Pojęcie wieku.
P135 KM54/1,2,3,4 KM55/5,6 KM75/26,27 

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

Materiały przekazane rodzicom przez Librus i WhatsApp. 

Wtorek - 5 maja 2020 

Temat: Jak wyrażamy uczucia?
Wskazywanie uczuć pozytywnych i mniej pozytywnych /negatywnych/ w tekście Jak wyrażamy uczucia?
Redagowanie pisemnej odpowiedzi na pytanie: “Jak radzisz sobie z rozładowaniem negatywnych emocji?”. 
Łączenie czasowników i przysłówków, układanie z nimi zdań. Tworzenie rodziny wyrazów: smutek, radość, złość, 
spokój. P82,83 KP73/1,2,3 KP74/4,5-do zeszytu,6 KP75/7,8,9  
Obliczanie upływu lat. Rozwiązywanie zadań tekstowych. P136 KM56/1,2,3 KM57/4,5,6,7,8,9. Noni na tropie 
KM58-59 - jako przygotowanie do sprawdzianu.  

Materiały przekazane rodzicom przez Librus i WhatsApp. 

Środa - 6 maja 2020 

Temat: Tropimy ortografię - ą, ę, om, em, on, en.
Pisownia wyrazów z ą, ę, om, on, em, en. Czytanie wierszyków M. Brykczyńskiego ilustrujące zasady 
ortograficzne. Nauka na pamięć jednego z wierszyków ortograficznych. 
.P84, 85 KP76/1,2,3 KP77/4,5,6 Ćwiczymy z Noni. KP78-79 - przygotowanie do sprawdzianu. 

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.P137 KM60, 61, 64, 
65,66,67- przygotowanie do sprawdzianu. 

Spotkanie on-line Meet, godz. do uzgodnienia z rodzicami. 

Materiały przekazane rodzicom przez Librus i WhatsApp. 

JĘZYK ANGIELSKI 

Temat: Sprawdzian wiadomości z rozdziału 5.  

Materiał przekazany przez Librus.  

Czwartek - 7 maja 2020 

Temat: Co jeszcze zostało w cz. IV? Utrwalenie wiadomości. 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności z edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej. KP95/17 oraz 
zadania dodatkowe. 

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


Plan zajęć - 3a 

Materiały przekazane rodzicom przez Librus i WhatsApp. 

Piątek - 8 maja 2020 

Temat: Namalowana historia.
Wiersz T. Szymy Jan Matejko  - wypowiedzi na temat twórczości słynnego malarza. Leksykon - wyjaśnienie 
znaczenia wyrazów: autoportret, bój, husaria, paleta, wiek, poseł, sejm, szlachta. Opisywanie własnymi słowami 
wyglądu malarza na podstawie wiersza i autoportretu artysty. Obraz Jana Matejki Konstytucja 3 Maja 1791 roku. 
To już wiem! Opis obrazu. Czytam i interpretuję. Czytanie ze zrozumieniem fragmentu Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej P3,4,5 KP3/1 KP4/4 KP5/5,6,7 KP76/1 

Połowa i ćwierć - figury geometryczne. P114 KM3/1,2,3 KM4/4,5,6,7 

muzyka - Abecadło muzyczne - Kujawiak P92 KP72/1,2, piosenka Na majówkę  KP92 

https://www.youtube.com/watch?v=r0EDB0eKNg4 
https://www.youtube.com/watch?v=RjV1bpxi0bc 
 

religia 

Temat: Z Jezusem przygotowujemy dary. 

Ćwiczenia s. 132-136. Materiał zostanie przekazany przez Librus. 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r0EDB0eKNg4
https://www.youtube.com/watch?v=RjV1bpxi0bc


Plan zajęć - 3b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 4 maja - 8 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 4 maja 2020 

Temat dnia: Ćwiczymy z Noni 

Utrwalenie wiadomości dotyczących polskich noblistów. Powtórzenie wiadomości z gramatyki:  wyrazy o 
znaczeniu przeciwnym, rodzaj rzeczownika. Pisanie podziękowania. K ćw. s. 78 - 79.  

Matematyka: Obliczenia szacunkowe. P s. 137. 

Spotkanie online o godzinie 17.00- omówienie zagadnień na sprawdzian. 

Materiały przekazane za pomocą SMS- a, maila, Librusa. 

 

Wtorek - 5 maja 2020 

Temat dnia: Namalowana historia 

Przeczytanie wiersza Tadeusz Szymy ,,Jan Matejko”. Wyjaśnienie znaczenia wyrazów: autoportret, husaria, 
paleta, poseł, sejm, szlachta z wykorzystaniem leksykonu. Opisywanie obrazu Jana Matejki ,,Konstytucja 3 Maja 
1791 roku”. Oglądnięcie filmu o Janie Matejce ( link 1). P s. 3 - 5. K ćw. s. 3 -4. 

Matematyka: Połowa i ćwierć - figury geometryczne. P s. 114, K mat. s. 3, ćw. 1 - 3, s. 4, ćw. 4 -7 

Muzyka: Abecadło muzyczne - kujawiak. Wysłuchanie kujawiaka (link 2) P. s.92, k ćw. s. 72, ćw. 1 

Materiały przekazane za pomocą SMS- a, maila, Librusa. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LceQYeW-7uM&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=BFG7BVEevSg 

 

Środa - 6 maja 2020 

Temat dnia: Namalowana historia 

Poznanie schematu funkcjonowania państwa na podstawie tekstu ,,Kto sprawuje władzę w Polsce?” 
Uzupełnianie diagramu. Układanie zdania z rozsypanki wyrazowej. Dopisywanie liczebników głównych i 
porządkowych. Uzupełnianie zdań liczebnikami w odpowiednie formie. Uzupełnianie krzyżówki (link). P s. 6 - 7. K 
ćw. s. 5, ćw. 5 -8. 

Matematyka: Połowa i ćwierć - figury geometryczne. P s. 114, K mat. s. 4, ćw. 8 - 11 

Informatyka: Wykorzystanie serwisu edukacyjnego eduelo.pl do pojedynków z kolegami. 

Materiały przekazane za pomocą SMS- a, maila, Librusa. 

https://learningapps.org/watch?v=p4qtfvaqc20 

J.angielski: 

Temat: Czas. Spotkanie online, godz. 17.00 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BFG7BVEevSg


Plan zajęć - 3b 

Czwartek - 7 maja 2020 

Temat dnia: O Syrence warszawskiej 

Wysłuchanie legendy o syrence warszawskiej ( lik ). Odczytanie komiksu ,,Syrena”. Wyjaśnienie znaczenia 
wyrazu kum oraz wyrażenia pełnia miesiąca.Wskazanie cech charakterystycznych legendy. Pisemne udzielanie 
odpowiedzi na pytania dotyczące legendy. Zapisanie planu wydarzeń na podstawie przeczytanego komiksu. P s. 
8 - 9, K ćw. s. 6, ćw. 1 - 3.  

Matematyka: Obliczanie połowy i ćwierci podanej liczby. P s. 115, K mat. s. 6, ćw. 1 - 3, s. 7, ćw. 5 - 8. 

Plastyka: Wykonanie scenografii do legendy zgodnie z podaną instrukcją. K ćw. s. 7  

Materiały przekazane za pomocą SMS- a, maila, Librusa. 

https://www.youtube.com/watch?v=iid3EQOSSFw 

 

Piątek - 8 maja 2020 

Temat dnia: Z biegiem Wisły 

Oglądanie miejsc, które warto zobaczyć w Warszawie ( link) .Wysłuchanie wiersza Czesława Janczarskiego 
,,Wisła”. Nauka wiersza na pamięć. Dobieranie zdjęć symboli miast do ich nazw. Czytanie ze zrozumieniem 
tekstu ,,Blog klasy 3 a”. Formułowanie wypowiedzi na podstawie tekstu.  P s. 10 - 12, K ćw. s. 8 ćw. 1 - 3, s. 9, 
ćw. 4 - 6. 

Gimnastyka oka i języka ,,Chrząszcz” P. s. 13 

Matematyka: Połowa i ćwierć - jednostki długości. P s. 116, Kmat. s. 8, ćw. 1 - 3, s. 9, ćw. 4- 8 

Materiały przekazane za pomocą SMS- a, maila, Librusa. 

https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek 

Religia: 

Temat: Z Jezusem przygotowujemy dary. 

Ćwiczenia s.132 - 136. Materiał zostanie przekazany przez Librus. 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iid3EQOSSFw
https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek


Plan zajęć - 3c 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 4 maja - 8 maja 2020 r. 
 
Poniedziałek - 4 maja 2020 

Temat: Namalowana historia. 

Czytanie wiersza Tadeusza Szymy Jan Matejko. Twórczości sławnego malarza Jana Matejki. Leksykon - 
wyjaśnienie znaczenia wyrazów: autoportret, bój, husaria, paleta, wiek, wiekowy, poseł, sejm, szlachta oraz 
wyrażenia marszałek sejmu. Obraz Jana Matejki Konstytucja 3 Maja 1791 roku. To już wiem! Opis obrazu. 
Czytam i interpretuję. Czytanie ze zrozumieniem fragmentu Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.Poznanie 
schematu funkcjonowania państwa na podstawie tekstu Kto sprawuje władzę w Polsce? 
P/3/1-4(ustnie);P/4-5/1-6(ustnie);P/6-7/1-3(ustnie);KP/3/1,(2 zadanie 
domowe);KP/4-5/3,5,6,7,8;KP/96-87/1,2,3,4,(5 w zeszycie) 

Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y. 
Bajka terapeutyczna Bajka o złym Król wirusie i dobrej Kwarantannie Doroty Bródki 
https://www.youtube.com/watch?v=IP_L3CGVZag 
 

Wtorek - 5 maja 2020 

Temat: Namalowana historia. 

Połowa i ćwierć - figury geometryczne. Wskazywanie figur, które zostały podzielone na połowy, i tych, które 
zostały podzielone na ćwierci. Rozwiązywanie zadania o podwyższonym stopniu trudności z elementami 
kodowania. Zadania dodatkowe 
Wysłuchanie  piosenki Na majówkę. Uzupełnianie diagramu i odczytanie hasła. Abecadło muzyczne - kujawiak. 
Rozpoznawanie brzmienia kujawiaka w utworach muzycznych. 
P/114/1,2(ustnie);KM/4-5/4-10,(11 dla chętnych);KM/52/1-3 
KP/92 piosenka Na majówkę;KP/72/1;P/92/1-2(ustnie) 
https://www.youtube.com/watch?v=r0EDB0eKNg4 
https://www.youtube.com/watch?v=RjV1bpxi0bc 
Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y. 

Środa - 6 maja 2020 

Temat: O Syrence warszawskiej. 

Bawimy się z Noni. Wysłuchanie legendy Artura Oppmana Syrena. Leksykon - wyjaśnienie znaczenia wyrazu 
kum i wyrażenia pełnia miesiąca. Pisemne udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące legendy. Wskazywanie 
cech charakterystycznych legendy. Zapisywanie planu wydarzeń na podstawie wysłuchanej legendy i 
przeczytanego komiksu. Ćwiczenia dodatkowe. 
Obliczanie połowy i ćwierci podanej liczby. Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczanie połowy i ćwierci 
podanych liczb. Zadania dodatkowe. 
Zrób to sam! Wykonanie scenografii do legendy o syrenie zgodnie z podaną instrukcją. 
P/8-9/1,3,4(ustnie);KP/6/1-3;KP/7(dla chętnych);P/115/1,2(ustnie),3,4(do zeszytu);KM/6-7/1,2,3,5,7,8;KM/53/4 
https://www.youtube.com/watch?v=m59S4SGMFg8 

Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y. 

Język angielski 

Temat: Utrwalamy godziny i poznajemy szkolne przedmioty. 

Materiały dostarczone przez dziennik Synergia Librus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IP_L3CGVZag
https://www.youtube.com/watch?v=r0EDB0eKNg4
https://www.youtube.com/watch?v=RjV1bpxi0bc
https://www.youtube.com/watch?v=m59S4SGMFg8


Plan zajęć - 3c 

Czwartek - 7 maja 2020 

Temat: Z biegiem Wisły. 

Miejsca, które warto zobaczyć w Warszawie, na podstawie ilustracji zamieszczonych w podręczniku. Czytanie 
wiersza Czesława Janczarskiego Wisła. Leksykon - wyjaśnienie znaczenia wyrazów: autograf, dedykacja, 
drzewiej, rybitwa. Ćwiczenia w pisaniu z pamięci. Gimnastyka oka i języka. Czytanie wiersza Małgorzaty 
Strzałkowskiej Chrząszcz żartobliwie i poważnie.Pięknie czytamy Z biegiem Wisły.  
Malowanie farbami biegu rzeki od źródła do morza z uwzględnieniem różnych kolorów wody. 
P/10-11/1,2(ustnie);P/12/1-3(ustnie);P13/1(ustnie);P/14-15/1-4(ustnie);KP/8-9/1,2,3,5,6,(4,7 dla 
chętnych);P/106;KP/77/3-5 
https://epodreczniki.pl/a/z-biegiem-rzeki/Da0CgtEy1 
Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y. 
Piątek - 8 maja 2020 

Temat: Z biegiem Wisły. 

Połowa i ćwierć - jednostki długości. Obliczanie połowy i ćwierci podanych liczb. Rozwiązywanie zadań 
tekstowych na obliczanie połowy i ćwierci długości. Zamiana jednostek długości zgodnie z podaną zasadą. 
Rozwiązywanie złożonego zadania tekstowego na obliczanie długości. 
P/116/1,2,4(ustnie),3(w zeszycie);KM/8-9/1-8; test tabliczka mnożenia https://www.eduelo.pl/ 
Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y. 
Religia 

Temat: Z Jezusem przygotowujemy dary. 

Materiał zostanie przekazany przez Librus. Ćwiczenia s.132-136. 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/z-biegiem-rzeki/Da0CgtEy1
https://www.eduelo.pl/


Plan lekcji - 4a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 4 maja - 8 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Ułamki o mianownikach 10, 

100, 1000, … 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom.  
Meet 10.15. 

matematyka 
Temat: Zapisywanie wyrażeń 

dwumianowanych cz1. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom.  
Meet 10.15. 

j.polski 
Temat: Co myślę o postaci zbójcy? 

A. Mickiewicz “Powrót taty”. 
Materiały zostaną przesłane Gmail/ 

Classroom. 

matematyka 
Temat: Sprawdzian z działu: “Ułamki 

zwykłe”. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom/Eduelo. 

j.polski 
Temat:Jak zapisywać wyrazy 

zakończone na “-ów”, “-ówka”, “- 
-ówna”. 

Materiały zostaną przesłane Gmail/ 
Classroom. 

j.polski 
Temat:”Gdzie szukać dobroci? 
Joanna Papuzińska- Pytania. 

Meet godz.9.15. 
Materiały zostaną przesłane Gmail/ 

Classroom. 

j.angielski 
Temat: Ćwiczenia leksykalno- 

gramatyczne.  
Podręcznik str. 92-93. Materiał 

przekazany przez Gmai 

historia 
Temat:”Konstytucja 3 maja” 

Meet 10:15 

j.angielski 
Temat: Powtórzenie wiadomości z 

rozdziału 6.  
Materiał przekazany przez Gmail 

Meet 10:00 

przyroda 
Temat:Ukształtowanie terenu. 

Materiały-Classroom. 

technika 
Temat:Bezpieczeństwo rowerzysty. 

Materiał zostanie przesłany przez 
dziennik-Librus-Zadania. 

 

religia 
Temat: Bóg wybiera Abrahama i daje 

obietnice - Naród Wybrany. 
Materiał zostanie przekazany przez 

gmail. 

wf dz 
Temat:  Koszykówka –ćwiczenia 

doskonalące umiejętność 
kozłowania piłki-etap 1                wf 

chł 
Temat: Piłka nożna: Podstawowe 

ćwiczenia piłkarskie doskonalące 
prowadzenie piłki podeszwą, 

doskonalenie strzału na bramkę 
prostym podbiciem. 

Wiadomość gmail, platforma e-wf. 

plastyka 
Temat:Technika 

plakatowa-Wykonanie pracy 
nt.:”Drzewo we wszystkich porach 

roku”. 
Materiał zostanie przesłany przez 

dziennik-Librus-Zadania. 

inf dz/chł 
Temat: Programujemy historyjki w 

programie Scratch 
 

Materiał zostanie przesłany przez 
dziennik-Librus-Zadania. 

 
 

  l.wychowawcza 
Temat: “Taki jaki jesteś, jesteś fajny, 

nie musisz być idealny” - 
wzmocnienie poczucia własnej 

wartości. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą classroom.  
Meet 9.00. 

  

     

     

 



Plan lekcji - 4b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 4 maja - 8 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

religia 
Temat:Przeciwnik Bożych 

zamysłów. 
Materiał Librus-Zadania 

język angielski 
Meet 9:00 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości -moduł 5. 

historia 
Temat:”Konstytucja 3 maja” 

Meet 11:00 

język angielski 
Meet 9:00 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości -moduł 5. 

lekcja wychowawcza 
Meet 9:00 

Temat: Jak dbać o dobry 
nastrój? 

matematyka 
Temat:Rozszerzanie i skracanie 

ułamków. 
Meet 9.00, materiał Librus 

język polski 
Temat:Podziwiamy martwą 

naturę. 
 materiał Librus 

matematyka 
Temat:Rozszerzanie i skracanie 

ułamków - ćwiczenia. 
Meet 9.00, materiał Librus 

język polski 
Temat: Części mowy - 

przymiotnik. 
Meet 9.30, materiał Librus 

 

matematyka 
Temat:Ułamki niewłaściwe. 

Meet 9.00, materiał Librus 

informatyka 
Programujemy historyjki w 

programie Scratch 
Materiał zostanie przesłany przez 

dziennik-Librus-Zadania 
 

przyroda 
Temat:Ukształtowanie terenu. 

Materiał-Librus 

muzyka 
Temat: Majowe święta Polaków. 

Meet 13.00. 

technika 
Temat:Bezpieczeństwo 

rowerzysty 
Materiał zostanie przesłany przez 

dziennik-Librus-Zadania 
 
 

język polski  
Temat: Co nazywa przymiotnik 

i jak się odmienia? 
 materiał Librus 

   wf dz 
Temat:   Koszykówka –ćwiczenia 

doskonalące umiejętność 
kozłowania piłki-etap 1 

wf chł 
Temat:Piłka nożna: Podstawowe 
ćwiczenia piłkarskie doskonalące 

prowadzenie piłki podeszwą, 
doskonalenie strzału na bramkę 

prostym podbiciem. 
Wiadomość gmail, platforma e-wf 

 

     

     

 



Plan lekcji - 5a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 4 maja - 8 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

biologia 
Temat:Mszaki i paprotniki- 
powtórzenie wiadomości 

Lekcja online- meet  godz. 9:00 
Materiały przekazane przez librus. 

j. polski 
Temat: Czas na bajkę.  

Materiały - Librus 
 

matematyka 
Temat: Mnożenie ułamków 

dziesiętnych. 
Materiał przesłany przez librus 

religia 
Temat: Jezus umacnia naszą wiarę. 
Materiał zostanie przekazany przez 

librus. 

j. angielski 
Temat: Nessie House – czytanie i 

słuchanie ze zrozumieniem. 
Podręcznik str. 96-97. Materiał 

przekazany przez Librus 

matematyka 
Temat; Mnożenie ułamków 

dziesiętnych przez liczby naturalne. 
Materiał przesłany przez librus. 

wf dz 
Temat:   Koszykówka –ćwiczenia 

doskonalące umiejętność kozłowania 
piłki-etap 1 i 2               wf chł 

Temat:Piłka nożna: Podstawowe 
ćwiczenia piłkarskie doskonalące 

prowadzenie piłki podeszwą, 
doskonalenie strzału na bramkę 

prostym podbiciem. 
Wiadomość gmail, platforma e-wf 

 

geografia 
Podsumowanie wiadomości o 

krajobrazach świata 
meet godz.11 .00 

informacja w librusie 
 

 

j. polski  
Temat: Zdanie pojedyncze 

rozwinięte i nierozwinięte. .Materiał - 
Librus 

 
 

historia 
Temat: “Zjednoczona Polska” 

Meet godz: 9:00 

j.polski  
Temat: Jaki utwór nazywamy bajką?  

Materiał - Librus 

informatyka 
Temat: StudioCode Programowanie 

Minecraft 
Designer(projektant)ćwiczenia 1-6 

j. angielski 
Temat: Wyrażanie propozycji i 

preferencji. Materiał przekazany przez 
Librus 

matematyka 
Temat: Mnożenie ułamków 

dziesiętnych. 
Materiał przesłany przez librus/ lekcja 

online- godz. 9.00 
 
 

plastyka 
Temat:Faktura-Wykonanie pracy 

nt.”Nocny Pejzaż”. 
Materiał przekazany przez 

Librus-Zadania 

technika 
Temat :Kompozyty - materiały 

przyszłości 
 

Materiał przekazany przez 
Librus-Zadania 

 

 muzyka 
Temat: Muzyka i przyroda  

Meet 11.30 

  

     

     

 



Plan lekcji - 5b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 4 maja - 8 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

język polski 
Temat: Interpunkcja zdania 

pojedynczego. 
Materiały zostaną przekazane  

przez dziennik Librus. 
 

język polski 
Temat: Kto,dla kogo i o czym śpiewa 

kołysankę? 
Materiały zostaną przekazane przez 

dziennik Librus. 

matematyka 
Temat: Mnożenie ułamków 

dziesiętnych. 
Materiał przesłany przez librus 

 

język polski 
Temat: Jak zbudować kupścia? 

Instrukcja. 
Materiały zostaną przekazane przez 

dziennik Librus. 

j. angielski  
Temat: Nessie House – czytanie i 

słuchanie ze zrozumieniem. 
Podręcznik str. 96-97. Materiał 

przekazany przez Librus 

biologia 
Temat:: Mszaki i paprotniki- 

powtórzenie wiadomości 
Lekcja online- meet  godz. 9:45 

Materiały przekazane przez librus 

religia 
Temat: Jezus umacnia naszą wiarę. 
Materiał zostanie przekazany przez 

librus. 

geografia 
Temat: Podsumowanie  

 wiadomości o krajobrazach świata 
meet godz. 10.00 
spotkanie on line 

informacja w Librusie 

matematyka 
Temat: Mnożenie ułamków 

dziesiętnych. 
Materiał przesłany przez librus/ lekcja 

online- godz.10.15 

historia 
Temat: “Zjednoczona Polska” 

Meet godz: 9:45 
 

Lekcja wychowawcza: 
Temat: Porozmawiajmy o … 

Meet 11:00 

j. angielski 
Temat: Wyrażanie propozycji i 

preferencji. Materiał przekazany przez 
Librus 

informatyka: 
Temat: Kompozycje , historyjki w 

języku Scratch. 
Materiał przesłany przez librus 

 
 

technika 
Temat: Kompozyty - materiały 

przyszłości 
Materiał przekazany przez 

Librus-Zadania 
 
 
 

wf dz 
Temat: Koszykówka –ćwiczenia 

doskonalące umiejętność 
kozłowania piłki-etap 1 i 2               wf 

chł 
Temat: Piłka nożna: Podstawowe 

ćwiczenia piłkarskie doskonalące 
prowadzenie piłki podeszwą, 

doskonalenie strzału na bramkę 
prostym podbiciem. 

Wiadomość gmail, platforma e-wf 

matematyka 
Temat; Mnożenie ułamków 

dziesiętnych przez liczby naturalne. 
Materiał przesłany przez librus. 

 

plastyka 
Temat::Faktura-Wykonanie pracy 

nt.”Nocny Pejzaż”. 
Materiał przekazany przez 

Librus-Zadania 

muzyka 
Temat: Muzyka i przyroda  

Meet 12.00 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 4 maja - 8 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

biologia 
Temat:Mszaki i paprotniki- 
powtórzenie wiadomości 

 
Lekcja online- meet  godz. 10:30 
Materiały przekazane przez gmail 

j.polski 
Temat:O tradycjach i zwyczajach, 

tych dawnych i tych całkiem 
nowych. 

Przeczytaj  fragment “Pana Tadeusza” 
str. 241 

meet godz. 10.00 

j.polski 
Temat: Magiczne czerwone krzesło. 

Meet godz. 9.00 

geografia 
Podsumowanie wiadomości            o 

3 strefach krajobrazowych 
test w classroomie 

godz.10.00 

j.polski 
Temat: Świat magii i rzeczywistości. 

Meet godz. 9.00, materiały w 
classroom 

matematyka 
Temat:Działania na ułamkach 

zwykłych i dziesiętnych. 
Materiały-gmail 

wf dz 
Temat:   Koszykówka –ćwiczenia 

doskonalące umiejętność kozłowania 
piłki-etap 1 i 2  

wf chł 
Temat:Piłka nożna: Podstawowe 

ćwiczenia piłkarskie doskonalące 
prowadzenie piłki podeszwą, 

doskonalenie strzału na bramkę 
prostym podbiciem. 

Wiadomość gmail, platforma e-wf 

j.angielski 
Temat: Czasowniki nieregularne - 

ćwiczenia. 
Meet 10.30 

matematyka 
Temat:Sprawdzian-ułamki 

dziesiętne. 
Materiały-classroom 

historia 
Temat: “Zjednoczona Polska” 

Meet godz: 10:30 
 

j.angielski  
Temat: What / Who / Where … did 

you …?– zadawanie pytań 
dotyczących przeszłości 

Meet 11.30 

informatyka /dz 
Temat: Tworzenie dokumentów 

tekstowych w narzędziach Google?  
Lekcja online - meet - godz. 11.00 

matematyka 
Temat:Powtórzenie wiadomości o 

ułamkach dziesiętnych. 
Meet 11.30 

 

technika 
Temat:Kompozyty - materiały 

przyszłości 
 

Materiał przekazany przez 
Librus-Zadania 

plastyka 
Temat:Faktura-Wykonanie pracy 

nt.”Nocny Pejzaż”. 
Materiał przekazany przez 

Librus-Zadania 

lekcja wychowawcza 
Temat: 

Meet 12.15 

religia 
Temat: Jezus umacnia naszą wiarę 
Materiał zostanie przekazany przez 

librus. 

muzyka 
Temat: Muzyka i przyroda  

Meet 12.30 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 4 maja - 8 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

język polski 
Temat: Uczymy się pisać 

sprawozdanie.  
Materiały Classroom, @ 

informatyka chł 
Temat :Dodajemy druga scenę z 

bajki do programu. 
 

Materiał zostanie przekazany przez 
Librus-Zadania 

język polski 
Temat: Rycerski tatuś - sprawdź 

siebie. 
Meet 12.00, Materiały Classroom, @ 

 

historia 
            Temat: II rozbiór Polski. 

Materiał w classroom, praca w 
wykorzystaniem e-podręczników. 

język polski 
Temat: Średniowieczni rycerze. 

Meet 12.00,Materiały Classroom, @ 
  

biologia 
Temat:Ssaki- kręgowce, które karmią 

młode mlekiem 
meet 11:15 

j. angielski dz 
Temat: Sprawdzian wiadomości z 

rozdziału 6. 
Meet 10.30 - test online 

matematyka  
Temat: Zapisywanie wyrażeń 

algebraicznych. 
Lekcja online godz. 10 

Materiały przekazane przez gmail. 

j. angielski 
Temat: Round the world jigsaw. 

Meet 10.30 
 

matematyka 
                  Temat:Obliczanie wartości 

wyrażeń algebraicznych. 
 Lekcja online godz.10.00 

Materiały przekazane przez gmail. 

 plastyka 
Temat Czym jest rysunek? I 

wykonanie Frotażu. 
Materiał zostanie przekazany przez 

Librus-Zadania 

religia 
Temat: Dbam o swoje sumienie. 

Materiał zostanie przekazany przez 
gmail. 

 

geografia 
Temat: Powtórzenie wiadomości. 

test on line godz.11.00 
materiały classroom 

 

wf dz/chł 
Temat ::Koszykówka –ćwiczenia 

doskonalące umiejętność 
kozłowania piłki,  doskonalenie 

rzutu pozycyjnego. 

Wiadomość gmail, platforma e-wf 

 lekcja wychowawcza  
Temat: Jak dbać o dobry nastrój?  

Materiał filmowy/ @/ Classroom 

 muzyka 
Temat: Instrumenty dęte. 

Meet 12.00 

informatyka dz 
Temat: Dodajemy drugą scenę z 

bajki do programu. 
 

Materiał zostanie przekazany przez 
Librus-Zadania 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 4 maja - 8 maja 2020 r. 
 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: “Wyrażenia algebraiczne” 

Zapisywanie wyrażeń 
algebraicznych. 

Materiał przesłany przez mail/ librus 

j. polski 
Temat: Przeciwieństwa się 

przyciągają, czyli o uczuciu Oli i 
Łukasza  

Meet godz. 9.15 

matematyka 
Temat: “Wyrażenia algebraiczne” 

Zapisywanie wyrażeń 
algebraicznych. 

lekcja online godz.:11.00 

matematyka 
Temat:“Wyrażenia algebraiczne” 

Zapisywanie wyrażeń 
algebraicznych. 

lekcja online godz.:12.00 

j.angielski chłopcy 
Temat: Home-grown. Czytanie ze 

zrozumieniem. 
Meet 9.00, materiały w classroom 

 
j. angielski dz 

Temat: Around the world jigsaw. 
Meet 09.30 

j. angielski dz. 
Temat: Sprawdzian wiadomości z 

rozdziału 6. 
Meet 10.30 - test udostępniony przez 

classroom 
 

j.angielski chłopcy 
Temat: Strona bierna czasu Past 

Simple. 
Meet 10.00 

informatyka 
Temat: Programowanie z 

StudioCode Programowanie - Rolnik 
 
 

j. polski 
Temat:Prezentujemy nasze prace - 
laptbook- “Pajączek na rowerze”. 

Meet godz.9.15 
 

 
geografia 

Temat:Powtórzenie wiadomości  
test on line 
godz.11.00 

materiały classroom 
 

j. polski 
Temat:Jaką funkcję pełnią w zdaniu 

spójniki. 
Materiał przesłany przez mail/ librus 

 
 
 

biologia 
Temat:Ssaki- kręgowce, które karmią 

młode mlekiem 
meet 12:00 

historia 
Temat:”II rozbiór Polski” 

Meet godz: 10:00 

technika 
Temat: Rzuty aksonometryczne 

 
 

Materiał zostanie przekazany przez 
Librus-Zadania 

wf chł/dz 
Temat:Koszykówka –ćwiczenia 

doskonalące umiejętność 
kozłowania piłki,  doskonalenie 

rzutu pozycyjnego. 

Wiadomość gmail, platforma e-wf 

plastyka 
:Temat Czym jest rysunek? I 

wykonanie Frotażu. 
Materiał zostanie przekazany przez 

Librus-Zadania 

  religia 
Temat: Dbam o swoje sumienie. 

Materiał zostanie przekazany przez 
gmail. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 4 maja - 8 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

                    matematyka 
Temat:Upraszczanie wyrażeń 

algebraicznych. 
Materiały-gmail 

j.polski 
Temat: “Skrzynia władcy piorunów” 

- kim był Nikola Tesla? 
meet godz. 9.00 

j. polski 
Temat: Twój ulubiony bohater! 

Przeprowadzamy wywiad! 
Meet godz. 10.00, materiał w 

classroom, quizziz 

historia 
Temat: II rozbiór Polski.  

Materiał w classroom 

j. polski 
Temat: Detektywi na tropie - 
“Skrzynia władcy piorunów”. 

Materiał w classroom. 

j. angielski dz. 
Temat: Budowanie zdań w stronie 
biernej w czasie Present Simple. 

Meet godz. 10:00 

geografia 
Atrakcje turystyczne Europy 

Południowej 
                   meet godz.10.00 

wych. fiz. dz/chł 
Temat:Koszykówka –ćwiczenia 

doskonalące umiejętność 
kozłowania piłki,  doskonalenie 

rzutu pozycyjnego. 

Wiadomość gmail, platforma e-wf 

j.angielski chł. 
Temat:Review. Powtórzenie 

wiadomości z działu 6. 
Meet 10.00 

 plastyka 
Temat Czym jest rysunek? I 

wykonanie Frotażu. 
Materiał zostanie przekazany przez 

Librus-Zadania 

j.angielski chł. 
Temat:Home-grown. Czytanie ze 

zrozumieniem. 
Meet 11.00, materiały w classroom 

religia 
Temat: Dbam o swoje sumienie. 
Materiał przekazany przez gmail. 

muzyka 
Temat: Instrumenty dęte.  

Meet 11.00 

j. angielski dz. 
Temat: The eco village – podawanie 
danych liczbowych.  Podręcznik str. 

80-81. Materiał przekazany przez 
Gmail 

technika 
Temat:  Wymiarowanie rysunków 

technicznych. 
 

Materiały-gmail 
 

biologia 
Temat:Ssaki- kręgowce, które karmią 

młode mlekiem 
meet 12:45, materiały przekazane 

przez gmail 

matematyka 
Temat:Upraszczanie wyrażeń 

algebraicznych. 
Materiały-gmail 

informatyka 
Temat: Programowanie z 

StudioCode Programowanie - Rolnik 

matematyka 
Temat:Zapisywanie równań 

Meet 11.30 

 

     

     

 

 

 



Plan lekcji - 7a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 4 maja - 8 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

j.polski 
Temat: Cyceron w obronie 

sprawiedliwości - czytamy fragment 
powieści historycznej Roberta 

Harrisa.  
Materiał w classroom 

chemia 
Temat: Równania reakcji 

chemicznych 
meet 9:00 

j.polski 
Temat: Jak rozpoznać alegorię 

sprawiedliwości? 
Materiał w classroom. 

j.angielski 
Temat:Second Conditional - drugi 

tryb warunkowy. 
Meet godz.9.00 

l.wychowawcza 
Temat:Konstytucja 3 Maja, 

omówienie spraw wychowawczych. 
Meet 10.00 

matematyka 
Temat:Potęgowanie iloczynu i 

ilorazu. 
Meet 10.00, Classroom 

biologia 
Temat: Narządy zmysłów- oko, ucho, 
zmysł powonienia, smaku i dotyku 

meet 9:45 

matematyka 
Temat:Działania na potęgach. 

Meet 10.00, Classroom 

matematyka 
Temat: Działania na potęgach - 

ćwiczenia. 
Classroom 

j.polski 
Temat: Powtórzenie wiadomości o 

budowie zdania pojedynczego. 
Materiał w classroom, praca z 

wykorzystaniem e-podręczników 

j.angielski 
Temat:Second Conditional - drugi 

tryb warunkowy. 
Meet godz.9.00 

j.niemiecki 
Temat:Język niemiecki w praktyce. 

Materiał zostanie przesłany drogą 
mailową. 

WF chł / dz 
Temat:Koszykówka –ćwiczenia 

doskonalące umiejętność 
kozłowania piłki,  doskonalenie 

rzutu pozycyjnego. 

Wiadomość gmail, platforma e-wf 

informatyka chł / dz 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - programy 
interaktywne - Zmiana rozmiaru za 

pomocą zmiennych 

geografia 
Temat: Powtórzenie wiadomości  

materiały classroom 
godz.11.00 

fizyka 
Temat: Energia kinetyczna. 

Materiał zostanie przekazany za 
pomocą Classroom. 

  historia 
Temat: “Pierwsze lata niepodległej 

Polski” 
Materiały zostaną przesłane przez 

gmaila. 

plastyka 
Temat :Fotografia:Środki wyrazu 
Fotografii (wykonanie zdjęcia ). 

Materiał zostanie przekazany przez 
Librus-Zadania 

     

     

 

 

 



Plan lekcji - 7b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 4 maja - 8 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

j. polski 
Temat; Poznajemy typy formantów. 

Materiały zostaną przesłane Gmail/ 
Classroom. 

 

chemia 
Temat:Równania reakcji 

chemicznych cd 
meet 10:30 

j. polski 
Meet: 9:15 

Dom i dzieciństwo jako temat 
poetyckich wspomnień 

Materiały zostaną przesłane  
Gmail/ Classroom. 

historia 
Temat: “Pierwsze lata niepodległej 

Polski” 
Materiały zostaną przesłane przez 

gmaila. 

j. polski 
Temat:Uniwersalny charakter bajki 
Michela Piquemala pretekstem do 

dyskusji.  
Meet godz 9.15. 

Materiały zostaną przesłane Gmail/ 
Classroom. 

 

j.angielski 
Temat:Second Conditional - drugi 

tryb warunkowy. 
Meet 12.00 

biologia 
Temat:Narządy zmysłów- oko, ucho, 
zmysł powonienia, smaku i dotyku 

meet 11:15 

j.niemiecki 
Temat:Język niemiecki w praktyce. 

Materiał zostanie przesłany drogą 
mailową. 

j.angielski 
Temat:Cultural Intelligence. Czytanie 

ze zrozumieniem. 
Meet 11.00, materiały w classroom 

inf dz/chł 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - programy 
interaktywne - Zmiana rozmiaru za 

pomocą zmiennych 
 

 fizyka 
Temat: Energia kinetyczna. 

Materiał zostanie przekazany za 
pomocą Classroom. 

wf dz/ chł 
Temat:Koszykówka –ćwiczenia 

doskonalące umiejętność kozłowania 
piłki,  doskonalenie rzutu pozycyjnego. 

Wiadomość gmail, platforma e-wf 

 

lekcja wychowawcza 
Temat: Konstytucja 3 Maja, 

omówienie spraw wychowawczych. 
Meet 10.00 

geografia 
Powtórzenie wiadomości  

godz.11.00 
materiały classroom 

   plastyka 
Temat :Fotografia:Środki wyrazu 
Fotografii (wykonanie zdjęcia ). 

Materiał zostanie przekazany przez 
Librus-Zadania 

 

 religia 
Temat: Po co bierzmowanie? 

Materiał zostanie przekazany przez 
gmaila. 

     

     

 

 



Plan lekcji - 8a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 4 maja - 8 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat:Symetria względem punktu - 

ćwiczenia. 
Classroom. 

matematyka 
Temat:Środek symetrii figury. 

Meet 9.30, Classroom. 

biologia 
Temat::Różnorodność biologiczna 

Meet 9:00 

matematyka 
Temat:Środek symetrii figury - 

ćwiczenia. 
Meet 9.30, Classroom. 

wiedza o społeczeństwie 
Temat:Powtórzenie wiadomości 

z działu V -3 tematy. 
Materiały Classroom. 

godz.12.00 

historia 
Temat: “Jesień Narodów” 

Materiały zostaną przesłane przez 
Gmaila. 

język polski 
Temat:Utrwalenie wiadomości- 

Biblia. 
Meet 10.30. 

Materiały zostaną przesłane Gmail/ 
Classroom. 

chemia 
Temat::Tłuszcze- budowa 

 i właściwości 
Meet 9:45 

religia 
Temat: Kościół w życiu 
zniewolonego narodu. 

Materiał zostanie przekazany przez 
Gmaila. 

j. angielski gr 1 
Temat: Reported speech - 

stosowanie mowy zależnej  
Meet 10.30 

fizyka 
Temat: Zwierciadła. 

Materiał zostanie przekazany  
za pomocą Classroom.Meet godz. 

9.00. 

j.angielski gr. 1 
Temat:  Reported speech - 

wprowadzenie do mowy zależnej 
Meet godz. 11.30 

język polski 
Temat: Obraz zrujnowanej Warszawy 

widziana oczyma reportera; “Ziele 
na kraterze”. 

Materiały zostaną przesłane Gmail/ 
Classroom. 

geografia 
Temat:Podsumowanie wiadomośc  

i o krajach Azji Wschodniej i 
południowej 

prezentacja on line 
12.00 

edukacja dla bezpieczeństwa 
Temat: Sprawdzian - pierwsza 

pomoc. 
Materiał przekazany przez Gmail. 

informatyka 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - programy 
interaktywne - Zmiana rozmiaru za 

pomocą zmiennych 
 

j.niemiecki gr.1/gr.2 
Temat:Język niemiecki w praktyce. 
materiał zostanie przekazany drogą 

mailową. 

j. angielski gr 2 
Temat: Test umiejętności 

językowych (egzamin próbny). 
Materiał przekazany przez Gmail. 

10.30 - 12.30 
 

język polski 
Temat: W jaki sposób bohater 
książki Melchiora Wańkowicza 

uniknął bratobójczej walki? 
Meet godz.10.30. 

Materiały zostaną przesłane Gmail/ 
Classroom. 

lekcja wychowawcza 
Temat: 

“Jak się nie nakręcać? Nic nie 
musisz, wiele możesz!” 

Materiały zostaną przesłane Gmail/ 
Classroom. 

 

j. angielski gr 2 
Temat: Wypowiedź pisemna: email. 

Podręcznik str. 82. Materiał 
przekazany przez Gmail 

 język polski 
Temat: Obraz zrujnowanej Warszawy 

widziana oczyma reportera; “Ziele 
na kraterze”. 

Materiały zostaną przesłane Gmail/ 
Classroom. 

wychowanie fizyczne dz/:chł 
Temat: Koszykówka –ćwiczenia 

doskonalące umiejętność 
kozłowania piłki,  doskonalenie 

rzutu pozycyjnego. 

Wiadomość Gmail, platforma e-wf 

 

 



Plan lekcji - 8b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 4 maja - 8 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

j.polski  
Temat: W imię zasad i wartości   -Homer 

“Iliada”. 
Materiały Classroom, @, film, prezentacja 

edukacja dla bezpieczeństwa 
Temat: Sprawdzian - pierwsza pomoc. 

Materiał przekazany przez gmail. 

j.angielski gr 2 
Temat: Animal smugglers. Czytanie ze 

zrozumieniem 
Meet 9.00, materiały w classroom. 

 
j. angielski gr 1 

Temat:  Reported speech - wprowadzenie 
do mowy zależnej.  

Meet 9.30 

j.polski  
Temat: Co przyczyniło się do osiągnięcia 

porozumienia między Achillesem a 
Priamem? 

Meet 10.30,prezentacja, materiały 
Classroom, @ 

język polski  
Temat: Epos jako gatunek literacki. 
 Meet 10.30,prezentacja,  materiały 

Classroom, @ 

historia 
Temat: “Jesień Narodów” 

Materiały zostaną przesłane przez gmaila. 

fizyka 
Temat: Zwierciadła. 

Materiał zostanie przekazany za pomocą 
Classroom.Meet 9.00. 

biologia 
Temat:Różnorodność biologiczna 

meet 10:30 

wychowanie fizyczne chł/dz 
Temat: Koszykówka –ćwiczenia 

doskonalące umiejętność kozłowania piłki, 
doskonalenie rzutu pozycyjnego. 
Wiadomość gmail, platforma e-wf 

j.niemiecki gr.1/gr.2 
Temat:Język niemiecki w praktyce. 

materiał zostanie 
 przekazany drogą mailową. 

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

Khan Academy - programy interaktywne - 
Zmiana rozmiaru za pomocą zmiennych 

 

geografia 
Temat: 

Kraje Azji Południowo -Zachodniej 
materiały na konta@ uczniów 

 

chemia 
Temat:Tłuszcze- budowa i właściwości 

meet 11:15 

j. angielski gr 1 
Temat: Reported speech - stosowanie mowy 

zależnej. Meet 11.30 
j.angielski gr.2 

Temat:Crimes and criminals. Przestępczość 
- słownictwo.  
Meet 12.00 

wiedza o społeczeństwie 
Temat: 

Powtórzenie wiadomości z działu V  
/3 tematy/ 

materiały classroom 
godz.12.00 

 lekcja wychowawcza 
Temat:Stres sytuacyjny i sposoby 

radzenia sobie z nim. 
meet godz.10:45 

 

religia 
Temat: Kościół w życiu zniewolonego 

narodu. 
Materiał zostanie przekazany przez gmail. 
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