
Plan zajęć - OP 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 11 maja - 15 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 11 maja 2020 

Temat dnia : Motyle - latające kwiaty. 

Oglądanie obrazków, zdjęć przedstawiających łąkę, nazywanie zwierząt i roślin; dzielenie nazw na sylaby i na 
głoski. Układanie zdań na temat łąki ze zdjęcia, obrazka. Słuchanie wiersza I. R. Salach Łąka (książka). 
Kolorowanie rysunku o tematyce wiosennej (karta pracy Czytam, piszę, liczę). Dzielenie nazw obrazków na 
sylaby i na głoski. k, s. 76, 77,karta pracy Czytam… s. 88. 

Łąka i jej mieszkańcy - https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

Materiały przekazane mailowo. 

 

Wtorek - 12 maja 2020 

Temat dnia: Czytamy o wiośnie. 

Oglądanie zdjęć. Odszukiwanie wśród naklejek wyrazów – nazw zwierząt i roślin przedstawionych na 
zdjęciach. Naklejanie ich pod odpowiednimi zdjęciami. Rysowanie po śladzie rysunku trawy, 
kolorowanie rysunku (karta pracy Czytam, piszę, liczę). Łąka wiosną  – ćwiczenia w czytaniu (karty 
pracy). Kolorowa łąka – rozdmuchiwanie kropli farb i odbijanie farby palcami. Słuchanie tekstu. 
Rysowanie po śladach rysunków (karta pracy). Łączenie pętli z obrazkami z właściwymi zapisami 
działań matematycznych. Wpisywanie odpowiednich liczb – wyników dodawania (karta pracy). 

kp, s. 40, 41, 42, 43, 44, karta pracy Czytam… s. 89 

Materiały przekazane mailowo. 

 

Środa - 13 maja 2020 

Temat dnia: Wiosenna łąka. 

Rozwiązywanie krzyżówki – nazywanie obrazków, poszukiwanie wśród naklejek liter tworzących 
nazwy obrazków. Naklejanie ich w odpowiednich miejscach. Odczytanie hasła (karta pracy).Piosenka 
do nauki dla chętnych - “Wiosna na łące”  https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw  

Oglądanie zdjęć owadów. Nazywanie ich. Kolorowanie rysunków (karta pracy). Kolorowanie rysunku 
według kodu (karta pracy). kp, s. 45, 46, 47. Praca plastyczna - Motyl 

Cykl rozwoju motyla - https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg 

Materiał przekazany mailowo. 

 

Czwartek - 14 maja 2020 

Temat dnia: Biedronka. 

Ćwiczenia oddechowe – mówienie tekstu na jednym wydechu. Rozmowa na temat barwy ochronnej. 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw
https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg
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Oglądanie zdjęć zwierząt przystosowujących swój wygląd do środowiska, w którym żyją 
(książka).Zapoznanie z monetami o nominałach: 1 zł, 2 zł, 5 zł, i banknotem o nominale 10 zł (karty 
pracy). Wykonanie pracy plastycznej - Biedronka. Oglądanie zdjęć roślin zielnych, słuchanie ich nazw. 
Czytanie z nauczycielem krótkiego tekstu (książka). k, s. 78, 79, kp, s. 48, 49 

Materiały przekazane mailowo. 

 

Piątek - 15 maja 2020 

Temat dnia: Wycieczka na łąkę. 

Ćwiczenia grafomotoryczne, oraz zadania matematyczne w zakresie 10.  

https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc - stemplowana łąka 

https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y 

Mieszkańcy łąki -zagadki https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4 

Opowiadanie “ Łąka” - https://www.youtube.com/watch?v=j-POeJHTbTo 

Materiały przekazane mailowo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4
https://www.youtube.com/watch?v=j-POeJHTbTo
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 11 maja - 15 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 11 maja 2020 

Temat: Mój kraj Polska. 

Poszerzenie słownictwa o wyrazy związane z tematem: “Polska”. Wskazywanie na mapie i podawanie 
nazw rzek i miast Polski. Planowanie własnej podróży po Polsce. Uzupełnianie zdań wyrazami z 
ramki. Przepisywanie zdań. Rozpoznawanie i podawanie nazw zabytków Warszawy. Ćwiczenia w 
czytaniu sylab i wyrazów z “cz”. Zadania rozmaite. Spotkanie online Meet 10:00. 

P: 14,15                          Ćw.jp: 16,17             Ćw.m: 63  

Język angielski 

Lesson 

Topic: Słuchamy, czytamy i utrwalamy słownictwo. 

Meeting on-line 9:15, dodatkowe materiały przekazane przez Librus 
 

 

Wtorek - 12 maja 2020 

Temat: Jesteśmy Europejczykami. 

Wysłuchanie tekstu pt. “Moje podwórko - mój wszechświat”. Praktyczne posługiwanie się mapą 
Europy. Odczytywanie haseł z rozsypanki wyrazowej. Ćwiczenia w kształtnym pisaniu. Wysłuchanie 
tekstu: “List od Hani do Henia”. Powtórzenie - tydzień. Proste obliczenia kalendarzowe.  

P: 16-19                          Ćw.jp: 18-19             Ćw.m: 14-15 

 

Środa - 13 maja 2020 

Temat: Niesamowite budowle. 

Czytanie lub wysłuchanie tekstu: “Słynne budowle”. Zapoznanie ze znaczeniem słowa “architekt”. 
Doskonalenie techniki czytania. Ustne wypowiedzi na temat słynnych budowli przedstawionych na 
zdjęciach. Rysowanie budowli oburącz po śladzie. Powtórzenie - tydzień. Rozwiązywanie zadań 
tekstowych na obliczenia czasowe.  

P: 20-21                          Ćw.jp: 20-21              Ćw.m: 16-17 

 

Czwartek - 14 maja 2020 

Temat: Niesamowite muzea. 

Wysłuchanie wiersza pt. “Na wystawie” i tekstu “Niesamowite muzea”. Łączenie w pary zdjęć 
pasujących do siebie. Czytanie ze zrozumieniem. Uzupełnianie wyrazów w zdaniach. Wskazywanie i 
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zapisywanie nazw ludzi i rzeczy. Powtórzenie - monety i banknoty. Zadania tekstowe na dodawania i 
odejmowanie oraz obliczenia pieniężne.  

P: 22-23                          Ćw.jp: 22-23             Ćw.m: 18-21 

 

Piątek - 15 maja 2020 

Temat: Ruch w mieście 

Wysłuchanie wiersza “Zielone światło”. Rozmowa na temat ilustracji. Projektowanie znaczka 
odblaskowego. Gra planszowa “Wyprawa do zoo”. Dodawanie i odejmowanie w 20. Uzupełnianie 
ciągu matematycznego odpowiednimi działaniami i znakami matematycznymi. Poznanie dźwięku 
“do”. Wykonanie pracy plastycznej “Miasto” techniką collage.  

P: 24,25                          Ćw.jp: 24,25  62-cw.2            Ćw.m: 22,23 

Informacje przekazane SMS, telefonicznie.  
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 11 maja - 15 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 11 maja 2020 

Temat: Jesteśmy Europejczykami. 

Zapoznanie z tekstem G.Kasdepke pt ” Moje podwórko, mój wszechświat”. Ćwiczenia w posługiwaniu sie mapą 
Europy. Odczytywanie haseł z rozsypanki sylabowej. Ćwiczenia kaligraficzne w kształtnym pisaniu.. Proste 
obliczenia kalendarzowe - utrwalenie pojęcia tydzień. Słuchanie nagrania utworu “Lato” z cyklu “ cztery pory 
roku” A. vivaldiego oraz “ Ody do radości” L. van Beethovena. Ruch przy muzyce. 

Podr. s.16-17;  ćw. pol.s. 18-19;  ćw.mat. s.14-15;  zasoby internetowe 

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

 

Wtorek - 12 maja 2020 

Temat: Niesamowite budowle. 

Wprowadzenie pojęcia” architekt”. Redagowanie zdań pojedynczych na temat słynnych światowych budowli 
przedstawionych na zdjęciach w podręczniku.Doskonalenie techniki czytania na różnych etapach trudności. 
Wykonanie pracy plastycznej “ Ciekawa budowla” technika kolażu z wykorzystaniem dostępnych materiałów.Alt 
prawy - wykorzystanie klawisza w edytorze tekstu do pisania polskich znaków..Rozwiązywanie  zadań 
tekstowych na obliczenia czasowe - utrwalenie pojęcia “tydzień”. Ruch przy muzyce. 

Podr.s.20-21;  ćw.pol.s. 20-21;  ćw.mat.s.16-17; zasoby internetowe. 

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

Język angielski 

Lesson 

Topic: Słuchamy, czytamy i utrwalamy słownictwo. 

Meeting on-line po p.M. Kołacz, dodatkowe materiały przekazane przez Librus 
 

Środa - 13 maja 2020 

Temat: Niesamowite muzea. 

Zapoznanie z wierszem D.Wawiłow pt” Na wystawie”.Łączenie w pary zdjęć pasujących do siebie.Czytanie ze 
zrozumieniem. Uzupełnianie wyrazów w zdaniach. Wskazywanie i zapisywanie nazw ludzi i rzeczy. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie oraz obliczenia pieniężne w zakresie do 20. 
Ruch przy muzyce. 

Podr.s. 22-23;  ćw.pol.s. 22-23;  ćw.mat.s.18-20;  zasoby internetowe 

Materiały zostana przekazane przez dziennik Librus, droga mailowa oraz podczas meet godz.10.00 

 

Czwartek - 14 maja 2020 
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Temat: Ruch w mieście. 

Wysłuchanie wiersza T.Kubiaka pt “ Zielone światło”. Rozmowa na temat ilustracji w podręczniku. 
Zaprojektowanie znaczka odblaskowego. Wykonanie pracy plastycznej “Miasto” technika kolażu. Zapoznanie z 
zasadami gry planszowej “Wyprawa do zoo”. Dodawanie i odejmowanie w zakresie do 20 - uzupełnianie ciągu 
matematycznego odpowiednimi znakami i liczbami. Wprowadzenie dźwięku “do”.  Ruch przy muzyce. 

Podr.s.24-25;  ćw.pol.s. 24-25;  ćw.mat.s. 22-23;  zasoby internetowe 

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

 

Piątek - 15 maja 2020 

Temat: Jesteśmy pasażerami. 

Rozpoznawanie dźwięków z najbliższego otoczenia. Wprowadzenie dwuznaku “dź”. Doskonalenie czytania 
tekstów na różnych poziomach trudności. Układanie historyjki obrazkowej z wykorzystaniem wyrazów z “dź”. 
Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.Łączenie podpisów z obrazkami. Ćwiczenia grafomotoryczne. 
Dodawanie i odejmowanie w zakresie do 20 - utrwalenie. Ruch przy muzyce. 

Podr.s. 26-27;  ćw.pol.s.26-27;  ćw.mat.1/62 oraz 17,18/67;  zasoby internetowe 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus, drogą mailową oraz podczas meet godz.10.00 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 11 maja - 15 maja 2020 r.  
 

Poniedziałek - 11 maja 2020 

Temat dnia: Niesamowite muzea 

Wysłuchanie wiersza Danuty Wawiłow “Na wystawie”.Łączenie w pary zdjęć pasujących do siebie.Czytanie ze 
zrozumieniem.Uzupełnianie wyrazów w zdaniach.Wskazywanie i zapisywanie nazw ludzi i rzeczy.Powtórzenie - 
monety i banknoty.Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie oraz obliczenia pieniężne w 
zakresie 20. 

Podr.s.22.,23.,86.,karty ćw.s.22.,23.,karty mat.s.18.-20. 

Materiały zostaną przekazane mailem. 

Wtorek - 12 maja 2020 

Temat dnia: Ruch w mieście 

Poznanie treści wiersza Tadeusza Śliwiaka “Zielone światło”.Projektowanie znaczka odblaskowego.Wykonanie 
pracy plastycznej “Miasto” techniką kolażu.Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.Uzupełnianie ciągu 
matematycznego odpowiednimi działaniami i znakami matematycznymi.Poznanie dźwięku”do”. 

Podr.s.24.,25.,81.,karty ćw.s.24.,25.,71.,karty mat.s.22.-25. 

Materiały zostaną przekazane mailem. 

Środa - 13 maja 2020 

Temat dnia: Jesteśmy pasażerami 

Analiza wzrokowo - słuchowa wyrazów z “dź”,”dzi”.Doskonalenie czytania tekstów na różnych 
poziomach.Układanie historyjki z wykorzystaniem wyrazów z “dź”.ćzytanie ze zrozumieniem.Łączenie podpisów 
z obrazkami.Nauka pisania dwuznaku “dź”. 

Podr.s.26.29.,karty ćw.s.26. - 29. 

Materiały zostaną przekazane mailem. 

Czwartek - 14 maja 2020 

Temat dnia: Wspaniałych rodziców mam 

Wysłuchanie inscenizacji Danuty Gellnerowej i Doroty Gellner “Dzieci czwórka i laurka”.Doskonalenie 
umiejętności czytania.Ćwiczenia w formułowaniu i zapisywaniu zdań na podany temat.Poznanie jednostki 
pojemności - 1 litr.Porównywanie ilości płynów.Nauka piosenki “Moja wesoła rodzinka”. 

Podr.s.30. - 33.,karty ćw.s.30.m31.,76.,karty mat.s.26.-29. 

Materiały zostaną przekazane mailem. 

Język angielski 

Lesson 

Topic: Słuchamy, czytamy i utrwalamy słownictwo. 

Meeting on-line 17:00, dodatkowe materiały przekazane przez Librus 
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Piątek - 15 maja 2020 

Temat dnia: Jesteśmy uczniami 

Analiza i synteza wyrazów z “dż”.Doskonalenie techniki czytania tekstów na różnych poziomach.Czytanie ze 
zrozumieniem.Łączenie podpisów z odpowiednią ilustracją.Ćwiczenie grafomotoryczne.Nauka pisania 
dwuznaków “dż”.”Dż”.Litr jako jednostka pojemności.Odczytywanie zawartości wody w pojemnikach i dopełnianie 
do wartości 20 litrów.Zapisywanie działań na obliczanie pojemności wody w pokazanych na ilustracjach 
pojemnikach. 

Podr.s.34.,35.,82.,karty ćw.s.32.,33.,76.,karty mat.s.30.,31. 

Materiały zostaną przekazane mailem. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 11 maja - 15 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 11 maja 2020 

Temat dnia Bocianie gniazdo 

Spotkanie online z uczniami Meet- godz 10:00 

Wysłuchanie lub przeczytanie ze zrozumieniem tekstu Marii Terlikowskiej  pt.”Bocianie 

Gniazdo” P str 16-17 . Napisz w zeszycie odpowiedzi na poniższe pytania na podstawie tekstu 

 1.Z czego zbudowane było bocianie gniazdo? 

2.O czym opowiadał dziadek Frączak? 

3.Co czuł chłopiec patrząc na wysokie drzewo i opuszczone gniazdo? 

  

Uzupełnienie metryczki Lektury KP str18-19 w tym zapisywanie w KP pisemnej odpowiedzi na temat 
przyczyn opuszczenia gniazda przez bociany KP str 17 ćw .3 

Liczba pojedyncza i mnoga czasowników. Wskazywanie właściwych form czasowników (bez wpisu do 
zeszytu ćw.5-kuleczka) 

  

Warto zobaczyć 

 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 

Matematyka-zadania uzupełniające KP str 54 ćw.1,2,3,4 

Język angielski 

Lesson 

Topic: Słuchamy, czytamy i  ćwiczymy nazwy przedmiotów. 

 Meeting on-line po zajęciach z p.L. Maciejowską, dodatkowe materiały przekazane przez Librus. 

 

  

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
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Wtorek - 12 maja 2020 

 Temat dnia-Już to umiem już to wiem 

Zebranie, uzupełnienie i doskonalenie wiadomości  na podstawie samodzielnych ćwiczeń 

 J.polski-KP str 30,31 

Matematyka KP str 58 

Dla tych, którzy  chcą dowiedzieć się więcej wiadomości z omówionych tematów i lubiących  zadania 
online  polecam poniższe linki znajdziesz tam wiele ciekawych zabaw dydaktycznych, kolorowanek i 
filmów 

 można z tych stron korzystać w dowolnym dniu 

http://scholaris.pl/resources/run/id/109413 

http://scholaris.pl/resources/run/id/102358%C2%A0 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/a9f0f0d177be364a57b9cd05aee77fe3_/index.html 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/fcc1da472f66051302b00f9bba9c22e6_/index.html 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4f435a1bef1ca80c5cb172fe3d73c8cb_/index.html 

https://learningapps.org/9828223 

https://www.kolorowankionline.net/motyl-i-kwiat 

https://matmag.pl/klasa/2/video/mnozenie-przez-9-w-zakresie-90 

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

  

Środa - 13 maja 2020 

Każdy może zostać sportowcem 

Temat dnia:  Igrzyska olimpijskie. 

Czytanie i opowiadanie tekstu “ Igrzyska olimpijskie “. Wyszukiwanie w tekście informacji na temat 
najważniejszych symboli olimpijskich.  P. str. 18-19. (bez wpisu do zeszytu zad 4) 

Utrwalenie pisowni wielką literą nazw państw, narodowości i kontynentów. KP. str. 20-21 i. 

https://www.youtube.com/watch?v=pmUsOBfFJnw&t=10s 

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

https://www.youtube.com/watch?v=LSa-KANJjDI 

Matematyka- Liczby trzycyfrowe; porównywanie.  KM. str. 12-13.   P. str. 87 ćw 1. 

http://scholaris.pl/resources/run/id/109413
http://scholaris.pl/resources/run/id/102358%C2%A0
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/a9f0f0d177be364a57b9cd05aee77fe3_/index.html
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/fcc1da472f66051302b00f9bba9c22e6_/index.html
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4f435a1bef1ca80c5cb172fe3d73c8cb_/index.html
https://learningapps.org/9828223
https://www.kolorowankionline.net/motyl-i-kwiat
https://matmag.pl/klasa/2/video/mnozenie-przez-9-w-zakresie-90
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-100_7_35
https://www.youtube.com/watch?v=pmUsOBfFJnw&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=fnhXOBwluWw
https://www.youtube.com/watch?v=LSa-KANJjDI


Plan zajęć - 2a 

Czwartek - 14 maja 2020 

Temat dnia: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.P str. 22. I   KP str 75 ćw.8 

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

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

 
Matematyka-Dodawanie do 1000  P. str. 87 ćw 2,3.do odczytu bez wpisów do zeszytu , KP str 14. 

 Rozwiązywanie zadań .  KM. str. 16-17.  

 Wykonanie medalu olimpijskiego z kartonu, ozdabianie.(dla chętnych) KP str.23 

Język angielski  Lesson 

Topic: Słuchamy, czytamy,.piszemy o swoich ulubionych przedmiotach-zabawkach, utrwalamy nazwy 
przedmiotów 

 Meeting on-line po zajęciach z p.L. Maciejowską, dodatkowe materiały przekazane przez Librus. 
 

Piątek - 15 maja 2020 

Temat dnia-Sport to zdrowie 

 Jak dbać o kondycję fizyczną na podstawie własnych doświadczeń  Ulica Ciekawych Wyrazów - 
wyjaśnienie znaczenia wyrażenia kondycja fizyczna  Zapisywanie w zeszycie zdań na temat dbania o 
kondycję z wykorzystaniem pytań pomocniczych z podręcznika. P str 21 ćw 2. Słuchanie lub czytanie 
ze zrozumieniem opowiadania Zofii Staneckiej „Bieg rodzinny”P str 22-23 

 Odczytywanie i zapisywanie hasła z plątaninki literowej KP str 24 ćw.1 (bez kuleczki)  Otaczanie 
pętlami zdjęć promujących dbałość o kondycję fizyczną. Łączenie czasowników z określeniami .KP 
ćw.2. Czytanie ze zrozumieniem rymowanki. Tworzenie wyrazów z kolorowych liter. Uzupełnianie 
powiedzeń odgadniętymi wyrazami KP str 25 ćw.4 i 5(bez kuleczki) 

Matematyka-Dodawanie  liczb trzycyfrowych. Wyodrębnianie setek, dziesiątek i jedności w podanych 
liczbach. Obliczenia pieniężne. P str.88 ( do zapoznania ze sposobami dodawania  , do zeszytu 
wpisujemy tylko po 1 przykładzie z ćw 1,2,3) , KP str 18-19 

https://www.youtube.com/watch?v=OhyWW84p9ho&list=PLUchO7GuOkaCm0m1Q66w6LDpeHaJMx
NgS 

ćwicz razem z nami-https://www.youtube.com/watch?v=vTWUa0rAcpw 

Materiały pomocnicze dla uczniów będą wysłane na Librusa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vcseSwq977s
https://www.youtube.com/watch?v=3RCIrOXTJzA
https://www.youtube.com/watch?v=OhyWW84p9ho&list=PLUchO7GuOkaCm0m1Q66w6LDpeHaJMxNgS
https://www.youtube.com/watch?v=OhyWW84p9ho&list=PLUchO7GuOkaCm0m1Q66w6LDpeHaJMxNgS
https://www.youtube.com/watch?v=vTWUa0rAcpw


Plan zajęć - 2b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 11 maja - 15 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 11 maja 2020 

Sport to zdrowie. 

Jak dbać o kondycję fizyczną ? Rodzinne uprawianie sportu jako sposób na wspólne spędzanie czasu na 
podstawie tekstu “ Bieg rodzinny “. Doskonalenie techniki czytania.  P. str. 22-23. 
Odczytywanie i zapisywanie hasła z plątaninki literowej. Próba samodzielnego układania plątaninek. Łączenie 
czasowników z określeniami - układanie i zapisywanie z nimi zdań. Przepisywanie rymowanki do zeszytu - 
estetyka pisma. K. str. 24 - 25. Dodawanie  liczb trzycyfrowych.  KM. str. 18. 

https://www.youtube.com/watch?v=KSmjz0wjh9M 

https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY 

https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9Is 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 

Materiały przekazane przez Librus. 

 

Wtorek - 12 maja 2020 

Czy zawsze trzeba wygrywać ? 

Czytanie tekstu “ Zawody “ z cyklu “ Listy od Hani i Henia “. Zasady zachowania się podczas zawodów 
sportowych.  P. str. 24-25. 
Nazywanie i opisywanie emocji, które odczuwa wygrany i przegrany. Zasady fair play w sporcie. Praktyczne 
stosowanie zwrotów grzecznościowych wobec osoby, która wygrała lub przegrała. Układanie z rozsypanki 
wyrazowej zasad właściwego zachowania w czasie gry.  K. str. 26-27. 
Dodawanie liczb trzycyfrowych cd.  KM. str. 19. 

http://www.math.uni.wroc.pl/~elakalin/03%20dzialania%20matematyczne.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

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

Materiał został przekazany przez Librus.  

 

Środa - 13 maja 2020 

Klasowe igrzyska sportowe.  

Wysłuchanie wiersza “ Wyścig w workach “. Opowiadanie tekstu i ilustracji. Wskazywanie w treści wiersza 
rymujących się wyrazów.  P. str. 26. 
Wskazywanie określeń, które charakteryzują sportowca.  K. str. 28. 
Dodawanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych - ćwiczenia w zeszycie.  

https://www.youtube.com/watch?v=m8rWKU1X4SU 

Meet godz. 10.00. 

https://www.youtube.com/watch?v=KSmjz0wjh9M
https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY
https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9Is
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
http://www.math.uni.wroc.pl/~elakalin/03%20dzialania%20matematyczne.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=sCwWjvGxZMc
https://www.youtube.com/watch?v=m8rWKU1X4SU
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Materiał został przekazany przez Librus.  

 

j.angielski:  Temat: Buckingham Palace - pałac królewski. 

Meet godz. 11.30  (link będzie w Librusie) 

Buckingham Palace - dom królowej. 

Materiały przekazane przez Librusa. 

 

Czwartek - 14 maja 2020 

Klasowe igrzyska sportowe. 

Gimnastyka oka i języka - ćwiczenie głośnego, wyrazistego czytania - “ Dziwny pies “.  P. str. 27. 
Łączenie w pary pasujących do siebie określeń. Wypisywanie z wiersza imion dzieci - pisownia wielką literą. 
Odnajdywanie w tekście wyrazów rymujących się.  K. str 29. 
Praca w ćwiczeniach - setki, dziesiątki, jedności.  KM. str. 20-21. 

https://www.youtube.com/watch?v=6F9qn_1u-Lg  

Powyżej link do filmu - dodawanie liczb trzycyfrowych. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xj8GvN_gV3c 

Powyżej link do filmu - odejmowanie liczb trzycyfrowych. 

Materiał przekazany przez Librus. 

 

Piątek - 15 maja 2020 

Ćwiczymy z Noni. 

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości : części mowy, układanie wyrazów z rozsypanki, zwierzęta żyjące na łące, 
pisownia nazw państw i ich mieszkańców.  K. str. 30-31. 
Dodawanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych - praca w zeszycie.  

Materiał przekazany przez Librus.  

https://www.youtube.com/watch?v=6F9qn_1u-Lg
https://www.youtube.com/watch?v=Xj8GvN_gV3c


Plan zajęć - 3a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 11 maja - 15 maja 2020 r.  
 

Poniedziałek - 11 maja 2020 

Temat: 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.  

https://www.youtube.com/watch?v=EoEoaCh_05I 

P6-7, KP4/3 KP5/8 KP76/2 Czytam i interpretuję KP86-87 

Połowa i ćwierć - figury geometryczne. P s. 114,KM5/8,9,10,11 

w.f. - https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds 

https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw 

Materiały przekazane rodzicom przez Librus i WhatsApp. 

Wtorek - 12 maja 2020 

Temat: O Syrence warszawskiej. 

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

 Wysłuchanie legendy Artura Oppmana Syrena.  Pisemne udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące legendy. 
Wskazywanie cech charakterystycznych legendy. Zapisywanie planu wydarzeń na podstawie wysłuchanej 
legendy i przeczytanego komiksu. P8-9, KP6/1,2,3 KP7 - dla chętnych 
Obliczanie połowy i ćwierci podanej liczby. Rozwiązywanie zadań tekstowych. P 115 KM6/1,2,3,4 
KM7/5,6,7,8,9-do zeszytu 
Materiały przekazane rodzicom przez Librus i WhatsApp. 

Środa - 13 maja 2020 

Temat: Z biegiem Wisły. 

Miejsca, które warto zobaczyć w Warszawie, na podstawie ilustracji zamieszczonych w podręczniku. Czytanie 
wiersza Czesława Janczarskiego Wisła. Dobieranie zdjęć symboli miast do ich nazw. 
poszukiwanie źródeł Wisły - https://www.youtube.com/watch?v=BQp1bBcD1aE 

https://www.youtube.com/watch?v=x891swo6ZlU 

rzeka Wisła-susza - https://www.youtube.com/watch?v=HMD5Hc0LtoU&feature-youtu.be= 

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

P10-11-12, P106-Pięknie czytamy Z biegiem Wisły, KP8/1,2,3 KP9/5 KP77/3,4
Połowa i ćwierć - powtórzenie wiadomości. P116, KM8/1,2,3 
Materiały przekazane rodzicom przez Librus i WhatsApp. 

Informatyka - właściwe posługiwanie się stronami internetowymi, łączenie się na spotkania on-line Meet, 
pojedynki na Eduelo.  

Spotkanie on-line Meet godz. 13:00 

https://www.youtube.com/watch?v=EoEoaCh_05I
https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds
https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw
https://www.youtube.com/watch?v=iid3EQOSSFw
https://www.youtube.com/watch?v=BQp1bBcD1aE
https://www.youtube.com/watch?v=x891swo6ZlU
https://www.youtube.com/watch?v=HMD5Hc0LtoU&feature-youtu.be=
https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek
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JĘZYK ANGIELSKI:  

Temat: Lekcja kulturowa: Street food.  

Materiał zostanie przekazany przez Librus (zadania domowe).  

Czwartek - 14 maja 2020 

Temat: Z biegiem Wisły. 

 Gimnastyka oka i języka. Czytanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej Chrząszcz żartobliwie i poważnie. 
Filmik na Eduelo - kl.2 Prezentacje - przyroda-Wisła. Czytanie ze zrozumieniem tekstu ,,Blog klasy 3 a”. 
Formułowanie wypowiedzi na podstawie tekstu.  

Sprawdź się - http://scholaris.pl/resources/run/id/103579 

P13-14-15, KP9/6 Zadanie do zeszytu: Wypisz dopływy Wisły (nazwy rzek prawo- i lewobrzeżne)  
Obliczanie połowy i ćwierci podanych liczb oraz jednostek długości. P116 KM9/4,5,6,7,8
Materiały przekazane rodzicom przez Librus i WhatsApp. 

Piątek - 15 maja 2020 

Temat: W rzece. 

Wyjaśnienie terminu - rzeka na podstawie przeczytanego tekstu i ilustracji w podręczniku. Nazywanie roślin i 
zwierząt żyjących w rzece i na jej brzegach. Wpisywanie brakujących nazw elementów rzeki. Zaznaczanie Wisły i 
Odry na mapie konturowej Polski. 

http://mlodyhydrolog.pl/bazawiedzy/baza/jak-wykorzystujemy-wode/36 

https://epodreczniki.pl/a/z-biegiem-rzeki/Da0CgtEy1 
P16-21, KP10/1 KP11/2,3 
Połowa i ćwierć - jednostki objętości. Powtórzenie. P117 KM10/1,2,3,4,5 KM53/5 
muzyka KP72/1,2 
Materiały przekazane rodzicom przez Librus i WhatsApp. 

http://scholaris.pl/resources/run/id/103579
http://mlodyhydrolog.pl/bazawiedzy/baza/jak-wykorzystujemy-wode/36
https://epodreczniki.pl/a/z-biegiem-rzeki/Da0CgtEy1


Plan zajęć - 3b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 11 maja - 15 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 11 maja 2020 

Temat dnia: W rzece 

Wyjaśnienie terminu - rzeka na podstawie przeczytanego tekstu i ilustracji w podręczniku. Nazywanie roślin i 
zwierząt żyjących w rzece i na jej brzegach. Wpisywanie brakujących nazw elementów rzeki. Zaznaczanie Wisły i 
Odry na mapie konturowej Polski. P s. 16 - 21. K ćw. s. 10 - 12. ( linki) 

Matematyka: Połowa i ćwierć - jednostki objętości. P s. 117. K mat. s. 10, ćw. 1 - 5. 

Informatyka: Porozumiewanie się z nauczycielem za pomocą Meetu. 

Spotkanie online z uczniami - godz. 17.00 

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

http://mlodyhydrolog.pl/bazawiedzy/baza/jak-wykorzystujemy-wode/36 

http://mlodyhydrolog.pl/bazawiedzy/baza/woda-to-zycie/15 

 

Wtorek - 12 maja 2020 

Temat dnia: W rzece  

Odczytywanie nazw rzek z mapy i ich zapisywanie. Zapisywanie wyrazów z ramki w kolejności alfabetycznej. 
Tworzenie wyrazów należących do tej samej rodziny. Tropimy gramatykę - czasownik. Aspekt niedokonany i 
dokonany czasownika. P s. 22 - 23. K ćw. . 13, ćw. 7 - 9. 

Matematyka: : Połowa i ćwierć - jednostki objętości - rozwiązywanie zadań tekstowych. K mat. s. 11, ćw. 6 - 9. 

Muzyka: Nauka piosenki ,,Na majówkę”. P s. 92 (link) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=6N5xHLANJEs 

 

Środa - 13 maja 2020 

Temat dnia: Transport wodny 

Czytanie w podręczniku informacji o transporcie wodnym, oglądanie ilustracji i filmu ( link). Wyjaśnienie 
znaczenia wyrazów: matnia, transatlantyk, transport , zacumowany - leksykon. Podpisywanie fotografii 
przedstawiających różne rodzaje środków transportu wodnego. Rozmowa na temat przeczytanego tekstu 
,,Słynne polskie statki”. Tropimy ortografię - czytanie wierszyków ortograficznych Marcina Brykczyńskiego 
utrwalających pisownię wyrazów z utratą dźwięczności i rozpoczynających się cząstką bez- oraz ws-. P s. 24 - 
27. K ćw. s. 14, ćw. 1 - 3, s. 15, ćw. 5 - 8. 

Matematyka: Utrwalenie tabliczki mnożenia. Test wysłany przez nauczyciela na eduelo.pl 

Plastyka: Wykonanie pracy na konkurs dotyczący hejtu w sieci 

http://mlodyhydrolog.pl/bazawiedzy/baza/jak-wykorzystujemy-wode/36
http://mlodyhydrolog.pl/bazawiedzy/baza/woda-to-zycie/15
https://www.youtube.com/watch?v=6N5xHLANJEs
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.Materiały przekazane za pomocą SMS- a, maila, Librusa. 

http://mlodyhydrolog.pl/bazawiedzy/baza/jak-wykorzystujemy-wode/32 

Język angielski: 

Spotkanie online o godzinie 17.00 

 Temat: Hobbies. 

Czwartek - 14 maja 2020 

Temat dnia: O psie, który jeździł koleją 

Czytanie z podręcznika fragmentu lektury ,,O psie, który jeździł koleją”. Określanie czasu, miejsca akcji i 
wskazywanie bohaterów lektury. Uzupełnianie metryczki książki. Układanie i zapisywanie planu wydarzeń. 
Utrwalenie pisowni wyrazów z rz. P s. 28 - 29. K ćw. s. 16 - 17. 

Matematyka: Połowa, ćwierć - jednostki czasu zegarowego.P s. 118, K mat. s. 12- 13 

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

Spotkanie online z uczniami - godz. 17.00 

 

Piątek - 15 maja 2020 

Temat dnia: O psie, który jeździł koleją 

Wyszukiwanie we fragmencie lektury Romana Pisarskiego zdań opisujących psa Lampo. Wskazywanie 
rzeczowników i przymiotników w zdaniach. Dopisywanie przymiotników określających charakter psa. Rasy 
najinteligentniejszych psów (link). P s. 28 - 29 K ćw. s. 18, ćw. 5 - 8. 

Matematyka: Połowa, ćwierć - jednostki czasu kalendarzowego. P s. 119 K mat. s. 14, ćw. 1 - 4, s. 15, ćw. 6 - 8. 

Plastyka: dla chętnych - Piesek z ręcznika. K ćw. s. 19  

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

https://www.youtube.com/watch?v=G1qrZzwDG9o 

http://mlodyhydrolog.pl/bazawiedzy/baza/jak-wykorzystujemy-wode/32
https://www.youtube.com/watch?v=G1qrZzwDG9o


Plan zajęć - 3c 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 11 maja - 15 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 11 maja 2020 

Temat: W rzece. 

Tropimy gramatykę. Czasownik. Odmiana czasowników w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym przez 
osoby i liczby. Wyjaśnienie znaczenia terminu rzeka i poznanie budowy koryta rzeki na podstawie przeczytanego 
tekstu i ilustracji w podręczniku. Rozumienie pojęć: górny bieg rzeki, zapora, środkowy bieg rzeki, lewy dopływ, 
prawy dopływ, dolny bieg rzeki, ujście rzeki. Podawanie nazw roślin i zwierząt żyjących w rzece lub na jej 
brzegach. Zaznaczanie Wisły i Odry oraz Morza Bałtyckiego na mapie konturowej Polski.Ćwiczenia dodatkowe. 
P/16-21/1-4(ustnie);P/22-23/1-3(ustnie),4(do zeszytu);KP/10-13/1-8,9(do zeszytu);KP/82/19 
https://epodreczniki.pl/a/z-biegiem-rzeki/Da0CgtEy1 
Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y. 
Wtorek - 12 maja 2020 

Temat: W rzece. 

Połowa i ćwierć - jednostki objętości. Wykonywanie obliczeń na podstawie rysunku.Rozwiązywanie zadań 
tekstowych na obliczanie objętości. Zadania dodatkowe. 
Utrwalenie piosenki Na majówkę. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o kujawiaku. Powtórzenie i utrwalenie 
rozpoznawania brzmienia kujawiaka w utworach muzycznych. P/117/1-3;KM/10-11/1-9,10(do zeszytu); 
KM/53/5;KP/92 
https://www.youtube.com/watch?v=r0EDB0eKNg4 

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

https://epodreczniki.pl/a/z-biegiem-rzeki/Da0CgtEy1 
Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y. 
Środa - 13 maja 2020 
Temat: Transport wodny. 

Rodzaje transportu wodnego na podstawie tekstu i ilustracji w podręczniku oraz własnych doświadczeń U. 
Leksykon. Wyjaśnienie znaczenia wyrazów: matnia, transatlantyk, transport, zacumowany. Opowiadanie o swojej 
prawdziwej lub wymyślonej podróży po wodzie. Tropimy ortografię - czytanie wierszyków ortograficznych Marcina 
Brykczyńskiego utrwalających pisownię wyrazów z utratą dźwięczności i rozpoczynających się cząstką bez- oraz 
ws-.Piszemy poprawnie.Czytanie ze zrozumieniem tekstu Słynne polskie statki. Poznanie sylwetki króla Stefana 
Batorego. P/24-25/1-5(ustnie);P/26/1,2(ustnie);P/27/1(ustnie),2(w zeszycie); 
KP/14-15/1-8;KP/77/6;KP/80/30;P/96-97 poczytanka Najlepszy kajakarz świata 

Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y. 
Meet - godzina 12.00 

Język angielski 

Lesson 

Topic: Meal times - poznajemy nazwy posiłków i utrwalamy nazwy artykułów spożywczych. 
Meeting on-line po spotkaniu z p. J. Nawarą, dodatkowe materiały przekazane Librusem 
 
Czwartek - 14 maja 2020 
Temat: O psie, który jeździł koleją. 

Czytanie ze zrozumieniem fragmentu lektury Romana Pisarskiego O psie, który jeździł koleją. Określanie czasu, 
miejsca akcji i wskazywanie bohaterów lektury.Odszukanie w tekście literackim odpowiednich fragmentów. 

https://epodreczniki.pl/a/z-biegiem-rzeki/Da0CgtEy1
https://www.youtube.com/watch?v=r0EDB0eKNg4
https://www.youtube.com/watch?v=RjV1bpxi0bc
https://epodreczniki.pl/a/z-biegiem-rzeki/Da0CgtEy1
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Leksykon - wyjaśnienie znaczenia wyrazów: cembrowina, chłeptać i wyrażeń: węzłowa stacja, zawiadowca stacji. 
Wykonanie testu ze znajomości lektury w podręczniku. Utrwalenie pisowni wyrazów z rz wymiennym. 
Piórkiem, dźwiękiem i pędzelkiem - Modest Musorgski Promenada z cyklu Obrazki z wystawy. 
Połowa i ćwierć - jednostki czasu zegarowego - utrwalenie pojęć: pół godziny, kwadrans (ćwierć godziny). 
Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia czasowe. Zadania dodatkowe. 
P/28-29/1-4(ustnie),KP/16-17/1-4;P/118/1-4;KM/12-13/1-8,9(dla chętnych);KM/54/7 
Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y. 
https://www.youtube.com/watch?v=_5r8sa863Ts    Musorgorski Promenada 
https://www.youtube.com/watch?v=aHXd5pxCcaA   audiobook R.Pisarski O psie, który jeździł koleją 
Piątek - 15 maja 2020 

Temat: O psie, który jeździł koleją. 

Wykonanie testu ze znajomości lektury w podręczniku.Wyszukiwanie we fragmencie lektury Romana Pisarskiego 
O psie, który jeździł koleją zdań opisujących psa Lampo. Wskazywanie rzeczowników i przymiotników w 
zdaniach.Ćwiczenia dodatkowe. 
Połowa i ćwierć - jednostki czasu kalendarzowego. Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia 
kalendarzowe. Zadania dodatkowe. 
Zrób to sam! Wykonanie pieska z ręcznika zgodnie z instrukcją (dla chętnych) 
P/30-31(test- odpowiedzi zapisać w zeszycie, zdjęcie, na ocenę);KP/18/5-9,KP/19(dla 
chętnych);P/119/1-5(ustnie);KM/14-15/1-4,6-8,(5,9,10 dla chętnych) 
Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y. 
https://www.youtube.com/watch?v=aHXd5pxCcaA   audiobook R.Pisarski O psie, który jeździł koleją 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_5r8sa863Ts
https://www.youtube.com/watch?v=aHXd5pxCcaA
https://www.youtube.com/watch?v=aHXd5pxCcaA


Plan lekcji - 4a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 11 maja - 15 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Zapisywanie wyrażeń 

dwumianowanych cd. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom.  
Meet 10.00. 

matematyka 
Temat: Różne zapisy tego samego 

ułamka dziesiętnego. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom.  
Meet 11.00. 

j.polski 
Temat:”Kiedy w wyrazach piszemy 

“u”? 
Materiał zostanie przekazany  
za pomocą Gmail/Classroom.  

matematyka 
Temat: Porównywanie ułamków 

dziesiętnych. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom.  
Meet 10.00. 

j.polski 
Temat:Co to znaczy “Część mowy”. 

Ćwiczenia językowe. 
Materiał zostanie przekazany  
za pomocą Gmail/ Classroom.  

j.polski 
Temat:Niezwykła historia 

 z kanapką w roli głównej. 
Meet godz.11.00. Materiały 

Gmail/Classroom. 

j.angielski 
Temat: Ubrania na odpowiednią 

pogodę. 
Meet godz. 10:00 

historia 
Temat:”Odzyskanie niepodległości” 

Meet godz.10:00 

j.angielski 
Temat: Sprawdzian wiadomości z 

rozdziału 6.  
Materiał zostanie przekazany przez 

Gmail. (12:30 - 13:30) 

przyroda 
Temat:Czy wszystkie skały są 

twarde? 
Materiały zostaną przekazane przez 

Classroom. 

technika 
Temat:Przygotowanie roweru do 

jazdy. 
Materiały przekazane przez gmail 

przez Librus. 

wdż 
Temat: 

Dobre wychowanie 
materiały zostaną przekazane przez 

librus 

l.wychowawcza 
Temat: Co mogę zrobić ze swoją 

złością?. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom.  
Meet 9.00. 

muzyka 
Temat: Majowe święta Polaków.  

Meet 11.30. 

inf dz/chł 
Temat:Programujemy w Scratchu 
Materiały przekazane przez gmail. 

  wych. fiz. dz. 
Temat: Taniec dziewczęta - Nauka 

prostego układu tanecznego z 
wykorzystaniem ćwiczeń 

koordynacyjno-ruchowych. 
Materiały przekazane przez gmail. 

  

  wych. fiz. chł. 
Temat: Piłka nożna - Ćwiczenia 

piłkarskie doskonalące prowadzenie 
piłki wewnętrzną częścią stopy ze 

zmianą tempa i kierunku biegu. 
Materiały przekazane przez gmail. 

  

     

 



Plan lekcji - 4b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 11 maja - 15 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

plastyka  
Temat:Technika 

plakatowa-Wykonanie pracy 
nt,:”Drzewo we wszystkich 

porach roku”. 
Materiał zostanie przekazany 
przez dziennik Librus-Zadania 

język angielski 
Temat: My pet Cando – części 

ciała. 
Meet 9:00 

historia 
Temat:”Odzyskanie 

niepodległości” 
Meet 11:00  

język angielski 
Temat: I can do sums – 
wyrażanie umiejętności. 

Meet 9:00 

lekcja wychowawcza 
Temat: Co mogę zrobić ze swoją 

złością. 
materiał Librus 

matematyka 
Temat:Ułamki niewłaściwe - 

ćwiczenia. 
Online Meet 9.00, materiał Librus 

język polski  
Temat: Sprawdzę, co potrafię. 

 materiał Librus 

matematyka 
Temat: Ułamek jako wynik 

dzielenia. 
Meet 9.00, materiał Librus 

 

język polski 
Temat: Pobudzić 

wyobraźnię...epitet. 
Meet 10.00 

 materiał Librus 

matematyka 
Temat: Ułamki - utrwalenie 

wiadomości. 
Matlandia, materiał Librus 

informatyka 
Temat:Programujemy w 

Scratchu 
Materiały przekazane przez gmail, 

Librus. 

przyroda 
Temat:Czy wszystkie skały są 

twarde? 
Materiały zostaną przekazane 

przez Librus. 

wdż 
Temat: Dobre wychowanie 

materiały zostaną przekazane 
przez librus 

 

technika  
Temat: Przygotowanie roweru 

do jazdy. 
Materiały przekazane przez Librus 

język polski 
Temat: Inny nie znaczy gorszy. 

 materiał Librus 

   wych. fiz. dz 
Temat:Taniec dziewczęta - Nauka 

prostego układu tanecznego z 
wykorzystaniem ćwiczeń 

koordynacyjno-ruchowych. 
Materiały przekazane przez Librus 

 

   wych. fiz. chł 
Temat:Piłka nożna-  Ćwiczenia 

piłkarskie doskonalące prowadzenie 
piłki wewnętrzną częścią stopy ze 

zmianą tempa i kierunku biegu 
Materiały przekazane przez Librus 

 

     

 



Plan lekcji - 5a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 11 maja - 15 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

biologia 
Temat:Podsumowanie wiadomości o 

roślinach- przygotowanie do 
sprawdzianu 

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

j. polski 
Temat: Czego oczekuje i o czym 

marzy niepełnosprawna Ola? 
 materiał -  Librus, Gmail 

matematyka 
Temat: Dzielenie ułamków 

dziesiętnych. 
Materiał przesłany przez librus. 

 

j. polski 
Temat: Jakie wyrazy łączą się ze 

sobą?  
Meet 11.00 

 materiał -  Librus, Gmail 
 
 

historia 
Temat: “Polska Kazimierza 

Wielkiego” 
Meet godz:9:00 

 

matematyka 
Temat: Dzielenie ułamków 
dziesiętnych przez liczbę 

naturalną. 
Materiał przesłany przez librus. 

informatyka 
Temat: Programowanie z 

StudioCode Programowanie 
Artysta-3 

Meet 10:00 
 

geografia 
Ćwiczenia podsumowujące dział 

“Przez lądy i oceany” 
Meet 10.00 

 

matematyka 
Temat: Dzielenie ułamków 

dziesiętnych. 
Lekcja online- godz. 9.00 

 
 

j. angielski 
Temat: Powtórzenie wiadomości 

z działu 7. 
Materiał zostanie przekazany 

przez Librus. 

j. polski  
Temat: Zdania pojedyncze 
rozwinięte i nierozwinięte. 

Materiał - Librus, Gmail 

wych. fiz. dz 
Temat:Taniec dziewczęta - Nauka 

prostego układu tanecznego z 
wykorzystaniem ćwiczeń 

koordynacyjno-ruchowych. 
Materiały przekazane przez Librus 

j. angielski 
Temat: Ćwiczenia leksykalno – 

gramatyczne. 
Meet godz. 09:00 

  

technika 
Temat: Jak powstaje rysunek 

techniczny. 
Materiał przesłany przez librus. 

wych. fiz. chł 
Temat:Piłka nożna-  Ćwiczenia 

piłkarskie doskonalące prowadzenie 
piłki wewnętrzną częścią stopy ze 

zmianą tempa i kierunku biegu 
Materiały przekazane przez Librus 

 

zajęcia z wychowawcą 
Temat: Trudne sytuacje. Radzę 

sobie ze stresem. 
Lekcja online godz. 11.00 

  

     

     

 

 



Plan lekcji - 5b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 11 maja - 15 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Dzielenie ułamków 
dziesiętnych przez liczbę 

naturalną. 
Materiał przesłany przez librus. 

 

geografia 
Temat: Przypomnienie 

wiadomości z działu “Przez lądy 
i oceany” 

Meet godz. 9.30 
 

matematyka 
Temat: Dzielenie ułamków 

dziesiętnych. 
Materiał przesłany przez librus. 

 

matematyka 
Temat: Dzielenie ułamków 

dziesiętnych. 
Lekcja online- godz. 10.15 

historia 
Temat: “Polska Kazimierza 

Wielkiego” 
Meet godz:9:45 

 

biologia 
Temat: Podsumowanie 

wiadomości o roślinach- 
przygotowanie do sprawdzianu 
Lekcja online- meet  godz. 9:45 

Materiały przekazane przez librus 

język polski 
Temat: Instrukcja - ćwiczenia 

redakcyjne. 
Materiały przesłane przez dziennik 

Librus. 
 

informatyka  
Temat: Programujemy w 

Scratchu. Zmiana pozycji 
duszka 

Materiały przesłane przez dziennik 
Librus. 

 

język polski 
Temat: Grupa podmiotu i grupa 

orzeczenia. 
Materiały przesłane przez dziennik 

Librus. 

język angielski 
Temat: Powtórzenie wiadomości 

z działu 7. 
Materiał zostanie przekazany 

przez Gmail. 

język polski 
Temat: Jak napisać instrukcję? 

Materiały przesłane przez dziennik 
Librus. 

język angielski 
Temat: Ćwiczenia leksykalno – 

gramatyczne. 
Meet godz.11:30  

 technika 
Temat: Jak powstaje rysunek 

techniczny. 
Materiał przesłany przez librus.: 

wych. fiz. dz 
Temat: Taniec dziewczęta - 

Nauka prostego układu 
tanecznego z wykorzystaniem 

ćwiczeń 
koordynacyjno-ruchowych. 

Materiały przekazane przez Libru s 

    wych. fiz. chł 
Temat: Piłka nożna-  Ćwiczenia 

piłkarskie doskonalące 
prowadzenie piłki wewnętrzną 

częścią stopy ze zmianą tempa i 
kierunku biegu 

Materiały przekazane przez Librus 

     

     

 



Plan lekcji - 5c 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 11 maja - 15 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

biologia 
Temat:Podsumowanie wiadomości o 

roślinach- przygotowanie do 
sprawdzianu 

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

j.polski 
Temat: Czy istnieją 

współczesne baśnie? 
Materiały w classroom. 

j.polski 
Temat:Instrukcja - jak ją 

napisać? 
materiał w classroom, praca z 

wykorzystaniem e-podręczników. 

geografia 
Test powtórzeniowy 

wybrane krajobrazy świata 
meet.9.15 

j.polski 
Temat:Związki wyrazowe w 
zdaniu. O grupie podmiotu i 

orzeczenia. 
Materiał w classroom, praca z 

wykorzystaniem e-podręczników 

matematyka 
Temat:Pole prostokąta i 

kwadratu. 
Materiały przekazane przez gmail. 

informatyka/ chł 
Temat: Tworzenie dokumentów 

tekstowych w narzędziach 
Google?  

Lekcja online - meet - godz. 10.00 

j. angielski 
Temat: Gulliver’s story – 
słuchanie i czytanie ze 

zrozumieniem 
Meet 10.30 

matematyka 
Temat: Zależności między 

jednostkami pola. 
Meet 11.00 

historia 
Temat: “Polska Kazimierza 

Wielkiego” 
Meet godz:10:30 

j. angielski 
Temat: Gulliver in Lilliput – 

słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 

Meet 11.30 

wych. fiz. dz 
Temat:Taniec dziewczęta - 

Nauka prostego układu 
tanecznego z wykorzystaniem 

ćwiczeń 
koordynacyjno-ruchowych. 

Materiały przekazane przez gmail 

matematyka 
Temat:Pole prostokąta i 

kwadratu. 
Materiały przekazane przez gmail 

technika 
Temat: Pismo techniczne 

Materiał przesłany przez librus. 
 
 
, 

 

lekcja wychowawcza 
 

Meet 12.15 

wych. fiz. chł 
Temat:Piłka nożna-  Ćwiczenia 

piłkarskie doskonalące 
prowadzenie piłki wewnętrzną 

częścią stopy ze zmianą tempa i 
kierunku biegu 

Materiały przekazane przez gmail 
 

   

     

     

 



Plan lekcji - 6a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 11 maja - 15 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat:Obliczanie wartości liczbowej 

wyr. algebraicznego 
Lekcja online Meet godz. 9.00 

matematyka 
Temat:Obliczanie wartości liczbowej 

wyr. algebraicznego 
Lekcja online Meet godz. 9.00 

język polski 
 Temat: ”Droga do pasowania 

zaczyna się …”  
Materiał Classroom, Gmail 

historia 
Temat: Upadek Rzeczpospolitej. 

Materiał w classroom, praca z 
wykorzystaniem e-podręczników. 

matematyka 
Temat:Upraszczanie wyrażeń 

algebraicznych. 
Lekcja online Meet godz. 9.00 

biologia 
Temat:Cechy charakterystyczne 

ptaków i ssaków- sprawdzian 
wiadomości 
Classroom 

j. angielski 
Temat:Ćwiczenia rozwijające 

umiejętności językowe. 
Meet 10.30  

technika 
Temat: Wymiarowanie rysunków 

technicznych 
Materiał przesłany przez librus. 

 
 

j. angielski 
Temat:Ćwiczenia rozwijające 

umiejętności językowe. 
Meet 10.30 

język polski  
Temat: Budowa zdania 

pojedynczego.  
Meet 10.00 

  Materiał Classroom, Gmail 
 
 

geografia 
Kraje Europy Południowej 

meet 10.00 

informatyka chł 
Temat:Programujemy w Scratchu . 

powtarzanie poleceń. Piramida 
Materiał przesłany przez librus. 

 
 

informatyka dz 
Temat:Programujemy w Scratchu . 

powtarzanie poleceń. Piramida 
Materiał przesłany przez librus. 

 
 

lekcja wychowawcza  
Temat: Gdzie kryje się empatia? 
 Materiał filmowy/ @/ Classroom  

 

wych.fiz. dz 
Temat:Taniec dziewczęta - Nauka 

prostego układu tanecznego z 
wykorzystaniem ćwiczeń 

koordynacyjno-ruchowych. 
Materiały przekazane przez gmail 

język polski  
Temat: Rycerze i ich spadkobiercy. 

Meet 12.00 

   wych. fiz. chł 
Temat:Piłka nożna-  Ćwiczenia 

piłkarskie doskonalące prowadzenie 
piłki wewnętrzną częścią stopy ze 

zmianą tempa i kierunku biegu 
Materiały przekazane przez gmail 

 

     

     

 

 

 



Plan lekcji - 6b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 11 maja - 15 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Obliczanie wartości wyrażeń 

algebraicznych. 
Materiał przesłany mailem / librus 

j. polski 
Temat:Jak napisać e-mail? 

Materiał Gmail/Classroom.Meet 9.15 

matematyka 
Temat: Obliczanie wartości wyrażeń 

algebraicznych. 
Lekcja online godz.9.00 

 

matematyka 
Temat: Upraszczanie wyrażeń 

algebraicznych. 
Lekcja online godz. 12.00 

j.angielski chłopcy 
Temat:Vocabulary Spot - 
poszerzanie słownictwa. 

Meet 10.00 
 

j.angielski dz 
Temat:Ćwiczenia rozwijające 

umiejętności językowe 
Temat: 

Meet 09.30 

j.angielski dz 
Temat:Ćwiczenia rozwijające 

umiejętności językowe. 
Meet 10.30 

 
j.angielski chłopcy 

Temat:Powtórzenie wiadomości z 
działu 6. 

Meet 10.00 

informatyka 
Temat: Programowanie z 

StudioCode Programowanie 
Artysta-3 

Meet 11:00 
 

j. polski 
Temat;Redagujemy fragment 

powieści historyczne.  
Meet 11.30  

Materiały Gmail/Classroom. 
 

geografia 
Kraje Europy Południowej 

meet godz. 10.15 

j. polski 
Temat:Wykrzyknik i partykuła. 

          Materiały Gmail/Classroom. 
 

biologia 
Temat:Cechy charakterystyczne 

ptaków i ssaków- sprawdzian 
wiadomości 
Classroom 

 

historia 
Temat: “Upadek Rzeczpospolitej” 

Materiały zostaną przekazane na 
gmaila. 

muzyka 
Temat: Instrumenty dęte. 

Meet 12.30 

wych. fiz. dz 
Temat:Taniec dziewczęta - Nauka 

prostego układu tanecznego z 
wykorzystaniem ćwiczeń 

koordynacyjno-ruchowych. 
Materiały przekazane przez gmail 

technika 
 Temat: Wymiarowanie rysunków 

technicznych 
Materiał przesłany przez librus. 

 
 

   wych. fiz. chł 
Temat:Piłka nożna-  Ćwiczenia 

piłkarskie doskonalące prowadzenie 
piłki wewnętrzną częścią stopy ze 

zmianą tempa i kierunku biegu 
Materiały przekazane przez gmail 

 

     

     

 



Plan lekcji - 6c 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 11 maja - 15 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Zapisywanie równań. 

Materiały przekazane przez gmail. 

j. polski 
Temat: O elementach świata 
przedstawionego w utworze 

“Szatan z VII klasy”  
meet godz. 9.00, materiały w 

classroom 

j. polski 
Temat: “Diable !Szatanie”, czyli o 

głównym bohaterze powieści 
Kornela Makuszyńskiego. 

materiał w classroom, meet godz. 
10.00 

historia 
Temat: Upadek Rzeczpospolitej. 

materiał w classroom, praca z 
wykorzystaniem e-podręczników 

j. polski 
Temat: Rozmawiamy o Mikołaju 

Koperniku, który “zatrzymał Słońce i 
poruszył Ziemię”. 

materiał w classroom, meet godz. 9.00 

l. wychowawcza 
Temat: Wspomnienie Jana Pawła II. 

Nie lękajcie się! 
Materiały, filmy przesłane przez 

gmaila. 

matematyka 
Temat: Liczba spełniająca równanie. 

Materiały przekazane przez gmail 
 

j. angielski dz. 
Temat: Czytanie i słuchanie ze 

zrozumieniem. 
Meet godz. 11:00 

j.angielski chłopcy 
Temat:Sprawdzian wiadomości 

 z działu 6 
Meet 10.00 

technika 
Temat: Wymiarowanie rysunków 

technicznych 
Materiał przesłany przez librus. 

 
 

j.angielski chłopcy 
Temat:Vocabulary Spot. Poszerzanie 

słownictwa. 
Meet 11.00 

informatyka 
Temat: Programowanie z 

StudioCode Programowanie 
Artysta-3 

 meet 12:00 

wych. fiz. dz 
Temat:Taniec dziewczęta - Nauka 

prostego układu tanecznego z 
wykorzystaniem ćwiczeń 

koordynacyjno-ruchowych. 
Materiały przekazane przez gmail 

j. angielski dz. 
Temat: Ćwiczenia leksykalno – 

gramatyczne. 
Materiał zostanie przekazany przez 

Gmail. 

 

biologia 
Temat:Cechy charakterystyczne 

ptaków i ssaków- sprawdzian 
wiadomości 
Classroom 

 

geografia 
Temat: Test powtórzeniowy. 

 meet 10.30 

wych. fiz. chł 
Temat:Piłka nożna-  Ćwiczenia 

piłkarskie doskonalące prowadzenie 
piłki wewnętrzną częścią stopy ze 

zmianą tempa i kierunku biegu 
Materiały przekazane przez gmail 

 

matematyka 
Temat: Liczba spełniająca równanie. 

Materiały przekazane przez gmail 

 

     

     

 

 



Plan lekcji - 7a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 11 maja - 15 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

j. polski 
Temat: Niecodzienna lekcja 
angielskiego z profesorem 

Keatingiem -  “Stowarzyszenie 
umarłych poetów”. 

meet godz 8.10, materiały w classroom 

chemia 
Temat: Obliczenia stechiometryczne 

meet 9:00 

j. polski 
Temat: Jak w kilka dni przeżyć 

wszystko? - na podst. powieści E. E. 
Schmitta “Oskar i pani Róża”. 

meet godz. 9.00, materiały w 
classroom 

j.angielski 
Temat:Cultural Intelligence - 
czytanie ze zrozumieniem. 

Meet 9.00 

j. polski 
Temat: Czego dowiaduję się o 
miłości, cierpieniu i śmierci na 

podst. powieści “Oskar i pani Róża”. 
Materiał w classroom. 

matematyka 
Temat:Działania na potęgach - 

ćwiczenia. 
Meet 10.00, Classroom 

biologia 
Temat:Narządy zmysłów 

meet 9:45 

matematyka 
Temat:Potęgi - sprawdzian. 

Meet 10.00, Classroom 

matematyka 
Temat: Notacja wykładnicza. 

Meet 10.00, Classroom 

geografia 
Transport i łączność 

Materiały przesłane przez classroom 

j.angielski 
Temat:Sprawdzian wiadomości - 

Second Conditional. 
Meet 9.00 

historia 
Temat: “Pod rządami sanacji” 

Meet godz:11:00 

wychowanie fizyczne dz 
Temat:Taniec - Nauka prostego 

układu tanecznego z 
wykorzystaniem ćwiczeń 

koordynacyjno-ruchowych, 
Progresywne ćwiczenia izolujące 
poszczególne partie ciała - głowę, 

klatkę piersiową oraz biodra  
Materiał zostanie przekazany przez 

gmail. 
  

j.niemiecki 
Temat:Powtórzenie wiadomości po 

rozdziale. 
Meet 11.00 

informatyka chł / dz 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - Tekst i Ciągi 
Znaków 

Meet 12:00 
 

fizyka 
Temat: Zasada zachowania energii 

mechanicznej. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom. 
Meet 11.00. 

religia 
Temat: Po co bierzmowanie? 

Materiał zostanie przekazany przez 
gmaila. 

wychowanie fizyczne chł 
Temat: Piłka nożna chłopcy 

-prowadzenie piłki wewnętrzną 
częścią stopy ze zmianą tempa i 

kierunku biegu, zwód pojedynczy i 
podwójny. 

Materiał zostanie przekazany przez 
gmail. 

 
 

 

  muzyka:  
Temat: Z dziejów muzyki XX wiek. 

Meet 12.00 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 11 maja - 15 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

język polski 
Temat:”Nauki mędrca MIchel 

Piquemal. 
Materiały Gmail/Classroom.Meet 

godz.9.15 

fizyka 
Temat: Zasada zachowania energii 

mechanicznej. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom. 
Meet 10.00. 

język polski 
Temat:”W obliczu cierpienia”- 
Treny Jana Kochanowskiego. 

 Materiały Gmail/Classroom.Meet 9.15. 

lekcja wychowawcza 
Temat: Jan Paweł II - 100-lecie 

urodzin naszego patrona, sprawy 
bieżące. 

Meet godz: 9:15 

język polski 
Temat:Treny Jana Kochanowskiego 

c.d.Materiały Gmail/Classroom. 

matematyka 
Temat:Notacja wykładnicza. 

    Lekcja online Meet godz. 10.00 
Materiały zostaną przesłane przez 

gmaila. 

chemia 
Temat:Obliczenia stechiometryczne 

meet 11:15 

matematyka 
Temat:Notacja wykładnicza.  

    Lekcja online Meet godz. 10.00 
Materiały zostaną przesłane przez 

gmaila. 

historia 
Temat: “Pod rządami sanacji” 

Meet godz:10:00 

matematyka 
Temat: Notacja wykładnicza.  

   Lekcja online Meet godz. 10.00 
Materiały zostaną przesłane przez 

gmaila. 

j.angielski 
Temat:Sprawdzian wiadomości - 

drugi tryb warunkowy. 
Meet 12.00 

biologia 
Temat:Narządy zmysłów 

meet 12:00 

j.niemiecki 
Temat:Powtórzenie wiadomości po 

rozdziale. 
Meet 11.00 

j.angielski 
Temat:Verb and noun collocations - 

słuchanie ze zrozumieniem. 
Meet 11.00 

inf chł/dz 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - Tekst i Ciągi 
Znaków 

meet 11:00 

  muzyka:  
Temat: Z dziejów muzyki XX wiek. 

Meet 13.00 

wychowanie fizyczne dz 
Temat:Taniec - Nauka prostego 

układu tanecznego z 
wykorzystaniem ćwiczeń 

koordynacyjno-ruchowych, 
Progresywne ćwiczenia izolujące 
poszczególne partie ciała - głowę, 

klatkę piersiową oraz biodra  
Materiał  przekazany przez gmail. 

geografia 
Transport i łączność  

materiały przesłane przez classroom 
 

   wychowanie fizyczne chł 
Temat: Piłka nożna chłopcy 

-prowadzenie piłki wewnętrzną 
częścią stopy ze zmianą tempa i 

kierunku biegu, zwód pojedynczy i 
podwójny. 

Materiał przekazany przez gmail. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 11 maja - 15 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat:Symetrie - utrwalenie 

wiadomości. 
Classroom. 

matematyka 
Temat:Symetrie - sprawdzian. 

Meet 9.00, Classroom. 

chemia 
Temat: Białka- budowa 

 i właściwości. 
Meet 9:00. 

matematyka 
Temat:Rozwiązywanie zestawów 

egzaminacyjnych. 
Meet 9.00, Classroom. 

język angielski gr. 2 
Temat: Powtórzenie wiadomości z 

działu 7.  
Meet godz. 11:00 

historia 
Temat: “Chiny mocarstwem” 

Materiał zostanie przekazany przez 
gmail. 

 

j.niemiecki 
Temat: Powtórzenie wiadomości po 

rozdziale 
Meet 12:30 

biologia 
Temat:Sprawdzian wiadomości - 

ekologia. 
Classroom. 

język polski 
Temat: W jaki sposób bohater 
książki Melchiora Wańkowicza 
uniknął bratobójczej walki”? 

Materiał Classroom.  

j. angielski gr 1 
Temat: Egzamin próbny - analiza 

arkusza. 
Meet 10.30 

fizyka 
Temat: Sprawdzian z działu Drgania i 

fale dźwiękowe. Obrazy tworzone 
przez zwierciadła. 

Materiał Classroom, Meet 9.00. 

j. angielski gr 1 
Temat: Reported speech - ćwiczenia. 

Meet 11.30. 

język polski 
Temat:Jak napisać e-mail? 
Meet 10.30, materiały Gmail, 

Classroom. 

edukacja dla bezpieczeństwa 
Temat: Zdrowie jako wartość. 

Materiał przekazany za pomocą Gmail. 

geografia 
Temat:  Kraje Bliskiego Wschodu 

   oraz prezentacja podsumowująca 
Azję 

meet 9.15 

język polski 
Temat:”Ziele na kraterze” c.d.- 

opowiadanie. 
 Meet godz. 10.15 

wiedza o społeczeństwie 
Temat:Sądy i trybunały. 

Materiał przekazany przez Classroom 

język angielski gr. 2  
Temat: Lekcja kulturowa na temat 

słynnych wyścigów konnych. 
Materiał zostanie przekazany  

przez Gmail. 

lekcja wychowawcza 
Temat:”Jak skupić się  

na zawołanie?” 
Materiały Gmail, Classroom. 

 

wychowanie fizyczne chł 
Temat: Piłka nożna chłopcy 

-prowadzenie piłki wewnętrzną 
częścią stopy ze zmianą tempa i 

kierunku biegu, zwód pojedynczy i 
podwójny. Materiał gmail. 

informatyka 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - Tekst i Ciągi 
Znaków 

meet 12:00 
 
 

   wychowanie fizyczne dz 
Temat:Taniec - Nauka prostego układu 
tanecznego z wykorzystaniem ćwiczeń 

koordynacyjno-ruchowych, Progresywne 
ćwiczenia izolujące poszczególne partie 

ciała - głowę, klatkę piersiową oraz biodra  
Materiał gmail.  

    wychowanie fizyczne chł 
Temat: Piłka nożna chłopcy -prowadzenie 
piłki wewnętrzną częścią stopy ze zmianą 
tempa i kierunku biegu, zwód pojedynczy 

i podwójny. Materiał gmail. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 11 maja - 15 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: 

         Symetria względem punktu. 
Lekcja online godz. 13.00 Classroom, 

Meet, materiał przekazany przez gmail. 
 

       edukacja dla bezpieczeństwa 
Temat: Zdrowie jako wartość. 

Materiał przekazany za pomocą g-mail 

j.angielski gr 2 
Temat: Ćwiczenia egzaminacyjne. 
Kartkówka ze słownictwa z działu 

Crime. - Meet 9.00 
 

j. angielski gr 1 
Temat:  Reported speech - 

ćwiczenia. - Meet 9.30 

matematyka 
Temat: 

Symetria względem punktu. 
Lekcja online godz. 13.00 Classroom, 

Meet, materiał przekazany przez gmail. 
 

            wiedza o społeczeństwie 
Temat: 

Sądy i trybunały 
materiał przekazany przez classroom 

j.polski 
Temat: W imię zasad i wartości 

“Iliada” Homera. 
Meet 10. 00 

fizyka 
Temat: Sprawdzian z działu Drgania i 

fale dźwiękowe. Obrazy tworzone 
przez zwierciadła. 

Materiał zostanie przekazany za 
pomocą Classroom, Meet 9.00. 

chemia 
Temat:Białka- budowa i właściwości 

meet 10:30 

j.polski 
Temat: Szkoła pisania - powtórzenie. 

Materiał @, Classroom 
Meet 9.00 

matematyka 
Temat: 

Symetria względem punktu. 
Lekcja online12.00, Classroom.Meet 

Materiał przekazany przez gmail. 

historia 
Temat: “Chiny mocarstwem” 

Materiał zostanie przekazany przez 
gmail. 

 

j. polski 
Temat: Analiza wypowiedzeń 

wielokrotnie złożonych.  
Materiał Classroom, @ 

biologia 
Temat: Sprawdzian wiadomości - 

ekologia 
Classroom 

 

j.angielski gr.2 
Temat: Ćwiczenia egzaminacyjne. 

Meet 12.00 
 

j. angielski gr 1 
Temat: Egzamin próbny - analiza 

arkusza. 
Meet 11.30 

j.niemiecki gr.1/gr.2 
Temat:Powtórzenie wiadomości po 

rozdziale. 
Meet godz.10:45 

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

Khan Academy - Tekst i Ciągi 
Znaków 

Meet 11:00 

 Geografia 
  Prezentacja podsumowująca dział: 

Azja 
meet 11.30 

 wychowanie fizyczne dz 
Temat:Taniec - Nauka prostego układu 
tanecznego z wykorzystaniem ćwiczeń 

koordynacyjno-ruchowych, Progresywne 
ćwiczenia izolujące poszczególne partie 

ciała - głowę, klatkę piersiową oraz biodra  
Materiał zostanie przekazany przez gmail.  

lekcja wychowawcza 
Temat: Agresja i hejt w sieci. 

Materiał zostanie przekazany drogą 
mailową. 

   wychowanie fizyczne chł 
Temat: Piłka nożna chłopcy -prowadzenie 
piłki wewnętrzną częścią stopy ze zmianą 
tempa i kierunku biegu, zwód pojedynczy 

i podwójny. 
Materiał zostanie przekazany przez gmail. 
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