
Plan zajęć - OP 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 18 maja - 22 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 18 maja 2020 

Religia: 

Temat: Maryja-nasza matka. 

Oglądaj na You Tube Legendę cudownego obrazu Z Jasnej Góry .Podaję link 
https://www.youtube.com/watch?v=Kda-V0M-jYI 

Po obejrzeniu proszę, aby dzieci spróbowały ustnie  odpowiedź 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  na kartce dla Matki Bożej piękną róże albo inny kwiatuszek.. 

*Prośba do rodziców. 

Bardzo proszę o nauczenie dzieci Apelu Jasnogórskiego 

Temat dnia : Moja mamusia. 

Czytanie wypowiedzenia umieszczonego na górze ramki i wyrazu na dole. Pisanie swojego imienia po wyrazie 
ja. Rysowanie po śladach serduszek. Rysowanie portretów – mamy i taty (karta pracy). ·     Słuchanie wiersza L. 
Marjańskiej Jak rysować tatę. Moja mamusia – ćwiczenia w czytaniu (karta pracy Czytam, piszę, liczę).· 
Czytanie tekstu o zawodach rodziców Lenki. Podawanie nazw zawodów wykonywanych przez rodziców dzieci. 
Rysowanie rodziców w pracy. Rysowanie po śladach rysunków serduszek bez odrywania kredki od kartki (karta 
pracy). kp, s. 50, 51,karty pracy Czytam… 90, 91 

Materiał przekazany mailowo. 

 

Wtorek - 19 maja 2020 

Temat dnia: Pomagamy w domu. 

Rozmowa na temat pracy taty.Czytanie tekstu na temat wspólnego spędzania wolnego czasu. 
Rysowanie, jak dzieci spędzają wolny czas ze swymi rodzicami (karta pracy).Nasze domowe 
obowiązki – rozmowa na temat pomagania w domowych pracach (książka).Wykonanie pudełeczka 
dla mamy.Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej (Wyprawka plastyczna).Liczenie kwiatów w 
wazonach. Wpisywanie odpowiednich liczb do zapisów działań. Odczytywanie ukrytych wyrazów. 
Pisanie liter (karta pracy). k, s. 80, 81, kp, s. 52, 53 Materiały przekazane mailowo. 

 

Środa - 20 maja 2020 

Temat dnia: Magiczna wróżka 

Określenie, dokąd idą rodzice Mikołaja. Rysowanie ich drogi (karta pracy).·     Oglądanie obrazków. 
Ocenianie zachowania dzieci względem rodziców. Kolorowanie okienek z wybranymi odpowiedziami 
(karta pracy). Dla chętnych nauka piosenki o rodzicach. kp, s. 54, 55 
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Czwartek - 21 maja 2020 

Temat dnia: Torcik dla Rodziców. 

Kończenie kolorowania bukietu dla mamy. Mówienie tekstu, klaszcząc (karta pracy) . 

Zabawa dydaktyczna Dodaj lub odejmij (karta pracy Czytam, piszę, liczę, książka).Wykonanie torcika 
dla mamy (książka). Słuchanie opowiadania A. Onichimowskiej Warkoczyk. Rozmowa na temat 
opowiadania. Kończenie ozdabiania krawatów i muszek według wzoru. Rysowanie po śladach liter 
(karta pracy). Czytanie zdań. Ilustrowanie ich. Wpisywanie odpowiednich liczb i znaków. Czytanie 
działań i udzielanie odpowiedzi na pytania (karta pracy). k, s. 82, 83,kp, s. 56, 57, 58, karty pracy Cz 
ytam… s. 92, 93. Materiał przekazany mailowo. 

 

Piątek - 22 maja 2020 

Temat dnia: Rodzina. Brat i siostra. 

Czy masz rodzeństwo? - kim mogą być dla siebie dzieci(rodzeństwo).  Kolorowanie ilustracji przedstawiającej 
rodzinę. Rysujemy to co najczęściej lubimy robić z własnym rodzeństwem.  “ Dom to…” - Zabawa w skojarzenia. 
Wspólna zabawa z całą rodziną. W formie rundki,  na zmianę rodzice kończą zdanie, a dzieci słuchają i 
odwrotnie: dzieci kończą zdanie, a rodzice się przysłuchują: 

Rundki: -Dzieci: Rodzice powinni..... 

Rodzice: mam nadzieje, że moje dziecko.... 

-Dzieci: chciałbym być kochany, ponieważ.... 

-Rodzice: gdyby wróżka spełniła teraz jedno moje życzenie, wtedy brzmiało by ono… 

Materiał przekazany mailowo. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 18 maja - 22 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 18 maja 2020 

Temat: Jesteśmy pasażerami. 

Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu i ilustracji. Analiza wzrokowo-słuchowa wyrazów z dź, dzi. 
Doskonalenie czytania. Układanie historyjki z wykorzystaniem wyrazów z dź.Łączenie podpisów z obrazkami, 
zdań z odpowiednią ilustracją- czytanie ze zrozumieniem. Nauka pisania dź dzi na podstawie wyrazów dźwig, 
dziadek. Rozwiązywanie zadań rozmaitych. Co podróżny może zobaczyć w moim mieście?  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 . 

Spotkanie Meet on-line 10:00. 

P: 26-29       Ćwiczenia j.p. 26-29.             Ćwiczenia m. 24,25 

Język angielski 

Lesson 

Topic: Forest tales - słuchamy, czytamy historyjkę obrazkową i utrwalamy słownictwo związane z 
pożywieniem. 

Meet on-line 9:15, link do lekcji jest stały. 

Materiały przesłane przez Synergia Librus. 
 

Religia:  

Moja Mama. 

Przeczytaj treść z podręcznika s.92-93 

Zachęcamy do wysłuchania piosenki -Moja mama,  podaję link: 
https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE 

W zeszycie zadanie:  

1. Napisz jaka jest twoja mama? 

2.Narysuj laurkę dla Twojej mamusi. 

Materiał zostanie również przesłany przez librus -Zadania 

 

Wtorek - 19 maja 2020 

Temat: Wspaniałych rodziców mam. 

Wysłuchanie i rozmowa na temat inscenizacji “Dzieci czwórka i laurka”. Doskonalenie umiejętności czytania. 
Ćwiczenia w formułowaniu i zapisywaniu zdań na podany temat. Łączenie dat z nazwą święta.Poznanie jednostki 
pojemności 1l. Porównywanie ilości płynów. Nauka piosenki “Moja wesoła 
rodzinka”. https://www.youtube.com/watch?v=dxKA0073O34  

https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE
https://www.youtube.com/watch?v=dxKA0073O34
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P: 30-33                Ćwiczenia j.p. 30,31        Ćwiczenia m. 28,29 

  

Środa - 20 maja 2020 

Temat: Jesteśmy uczniami. 

Rozmowa na temat tekstu po uprzednim wysłuchaniu go. Analiza i synteza wyrazów z dż. Doskonalenie 
czytania, czytanie ze zrozumieniem.Łączenie podpisów z odpowiednia ilustracją.Kolorowanie ramek z 
określeniami będącymi odpowiedzią- jaki powinien być uczeń? Ćwiczenia grafomotoryczne, nauka pisania 
dwuznaku dż na podstawie wyrazu -dżem. Litr jako jednostka pojemności. Odczytywanie zawartości wody w 
pojemnikach i dopełnianie do wartości 20l. Zapisywanie działań do ilustracji. 

P: 34,35                Ćwiczenia j.p.32,33         Ćwiczenia m. 30,31  

 

Czwartek - 21 maja 2020 

Temat: Jesteśmy koleżeńscy. 

 Rozmowa na temat ilustracji i tekstu- Mali przedsiębiorcy. Doskonalenie techniki czytania. Analiza sylabowa, 
głoskowa i literowa wyrazów. Uzupełnianie zdań z lukami. Utrwalenie zasad pisowni wielkiej litery na początku 
zdania i stawiania kropki na końcu zdania. Umieszczanie nalepek pod odpowiednim obrazkiem- czytanie ze 
zrozumieniem.Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia pieniężne i pojemności. Wykonanie konkursowej 
pracy plastycznej. 

P: 36,37                Ćwiczenia j.p.34-37         Ćwiczenia m. 32,33  

 

Piątek - 22 maja 2020 

Temat: Jacy jesteśmy? 

Wypowiedzi na temat ilustracji. Zapisywanie hasła w liniaturze. Wysłuchanie wiersza- Jesteśmy różni. Czytanie 
ze zrozumieniem i dobieranie właściwych określeń. Uzupełnianie zdań- próba autoprezentacji. Piramidy 
matematyczne. Dodawanie trzech, czterech składników w zakresie 20. Wartość rytmiczna -półnuta, położenie na 
pięciolinii. 

P: 38-41  67             Ćwiczenia j.p.38,39   62/3      Ćwiczenia m. 34,35 

Materiały przesyłane SMS, indywidualna informacja telefoniczna. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 18 maja - 22 maja 2020 r.  
 

Poniedziałek - 18 maja 2020 

Temat: Jesteśmy pasażerami. 

Rozpoznawanie dźwięków z najbliższego otoczenia z wykorzystaniem nagrań. Wprowadzenie dwuznaku “dź” 
oraz “dzi” w oparciu o wyrazy “dźwig i “dziadek”.”.Analiza wzrokowo-słuchowa wyrazów z “dź i “dzi””. 
Doskonalenie techniki czytania na różnych poziomach trudności. Układanie historyjki z wykorzystaniem 
wprowadzonych wyrazów. Łączenie podpisów z obrazkami. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb w 
zakresie do 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Dźwięki wysokie i niskie - zabawa ruchowa z piosenką 
“My, właśnie my”. Kodowanie obrazków ze środkami lokomocji. Ćwiczenia gimnastyczne z nietypowymi 
przyborami. 

Podręcznik s.26-29;  karty pol.s.26-29;  karty mat.s.26, 27;  zasoby internetowe 

Materiał zostanie przekazany przez dziennik Librus, mailem oraz podczas meet godzina .9.00 

 

Wtorek - 19 maja 2020 

Temat: Wspaniałych rodziców mam…. 

Wypowiedzi na temat wcześniej przeczytanego tekstu inscenizacji pt”Dzieci czwórka i laurka”. Doskonalenie 
umiejętności czytania ze zrozumieniem. Ćwiczenia w formułowaniu i zapisywaniu zdań na podany temat. 
Łączenie dat z nazwą święta. Wprowadzenie jednostki pojemności “litr”.Porównywanie ilości płynów. Nauka 
piosenki “Moja wesoła rodzinka”. Wykonanie laurki dla mam. Ćwiczenia w edytorze tekstu - wielkie polskie litery. 
Ćwiczenia gimnastyczne. 

Podręcznik s.30-33;  ćw.pol.s.30, 31;  ćw.mat.28,29;  zasoby internetowe 

Materiał zostanie przekazany przez dziennik Librus, drogą mailową oraz podczas meet godzina 9.00 

 

Język angielski 

Lesson 

Topic: Forest tales - słuchamy, czytamy historyjkę obrazkową i utrwalamy słownictwo związane z pożywieniem. 

Meet on-line 15 minut po spotkaniu z p.M. Kołacz , link do lekcji jest stały. 

Materiały przesłane przez Synergia Librus. 
 

 

Środa - 20 maja 2020 

Temat: Jesteśmy uczniami. 

Wprowadzenie dwuznaku ‘dż” w oparciu o wyraz “dżem”. Rozmowa o ulubionym dżemie. Obejrzenie filmu o 
przemysłowej produkcji dżemów.  Projektowanie nalepki na słoik z ulubionym dżemem. doskonalenie 
umiejętności czytania na różnych poziomach trudności. Łączenie podpisów z odpowiednią ilustracją.Ćwiczenia 
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grafomotoryczne. Odczytywanie zawartości wody w pojemnikach.- utrwalenie pojęcia “litr”. Ćwiczenia 
gimnastyczne. 

Podręcznik s.34, 35;  ćw.pol.32, 33;  ćw.mat.s.30, 31;  zasoby internetowe 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus , drogą mailową oraz podczas meet godzina 9.00 

 

Czwartek - 21 maja 2020 

Temat: Jesteśmy koleżeńscy. 

Zapoznanie z tekstem “Listu od Hani i Henia”. Analiza sylabowa, głoskowa i literowa wyrazów z 
“dż”.Uzupełnianie luk w zdaniach. Utrwalenie zasad pisowni wielkiej litery na początku zdania oraz kropki na jego 
końcu. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia pieniężne i 
pojemności. Wykonanie dowolnej pracy plastycznej z przeznaczeniem na aukcję. Ćwiczenia gimnastyczne. 

Podręcznik s.36, 37;  ćw.pol.s.34-37; ćw.mat.s.32, 33;  zasoby internetowe 

Materiał zostanie przekazany przez dziennik Librus, mailowo oraz podczas meet godzina 9.00 

 

Religia: 

Religia: Moja Mama. 

Przeczytaj treść z podręcznika s.92-93 

Zachęcamy do wysłuchania piosenki -Moja mama,  podaję link: 

 https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE 

W zeszycie zadanie:  

1. Napisz jaka jest twoja mama? 

2.Narysuj laurkę dla Twojej mamusi. 

Materiał zostanie również przesłany przez librus -Zadania 

 

 

Piątek - 22 maja 2020 

Temat: Jacy jesteśmy? 

Zapoznanie z wierszem pt “Jesteśmy różni”. Czytanie ze zrozumieniem i dobieranie określeń wskazujących 
mocne strony uczniów. Umieszczanie nalepek zgodnie z ilustracją. Uzupełnianie piramid matematycznych wg 
podanego wzoru. Wartości rytmiczne - wprowadzenie półnuty, jej położenie na pięciolinii. Ćwiczenia 
gimnastyczne. 

Podręcznik s.40, 41;  ćw.pol,s. 38, 39;  ćw.mat.s.34-37 

Materiały zostaną przekazane przez dziennik Librus, mailowo oraz podczas meet godzina 9.00 

https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 18 maja - 22 maja 2020 r.  
 

Poniedziałek - 18 maja 2020 

Temat dnia: Jesteśmy koleżeńscy 

Wysłuchanie tekstu “Egoista”. Doskonalenie techniki czytania. Analiza sylabowa, głoskowa i literowa wyrazów z 
“dź”. Uzupełnianie zdań z lukami. Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia pieniężne. Śpiewanie piosenki 
“Moja wesoła rodzinka”. Poznawanie dźwięku “fa”. 

Podr. s.36.,37.,66., 

karty ćw. s.34.,35.,62., 

karty mat. s.32 

Zasoby internetowe. 

Materiały zostaną przekazane drogą mailową. 

Religia: 

Religia: Moja Mama. 

Przeczytaj treść z podręcznika s.92-93 

Zachęcamy do wysłuchania piosenki -Moja mama,  podaję link: 

 https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE 

W zeszycie zadanie:  

1. Napisz jaka jest twoja mama? 

2.Narysuj laurkę dla Twojej mamusi. 

Materiał zostanie również przesłany przez librus -Zadania 

 

 

Wtorek - 19 maja 2020 

Temat dnia: Jesteśmy koleżeńscy 

Przeczytanie tekstu “Mali przedsiębiorcy”. Utrwalenie zasad pisowni wielkiej litery na początku zdania i stawiania 
kropki na końcu zdania. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Umieszczanie nalepek pod odpowiednimi 
obrazkami. Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia pieniężne. 

Podr. s.38.,39., 

karty ćw. s.36.,37., 

karty mat. s.33. 

Zasoby internetowe. 

Materiały zostaną przekazane drogą mailową. 

https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE
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Środa - 20 maja 2020 

Temat dnia: Jacy jesteśmy? 

Oglądanie ilustracji w podręczniku i wypowiedzi na jej temat. Zapisywanie hasła w liniaturze. Zapoznanie z 
wierszem A. Frączek i K. Glinki “Jesteśmy różni”. Umieszczanie nalepek zgodnie z ilustracją. Uzupełnianie 
piramid matematycznych według podanego wzoru. 

Podr. s.40.,41.,81. ćw.1. i. 2., 

karty ćw. s.38., 

karty mat. s.34.,35. 

Zasoby internetowe. 

Materiały zostaną przekazane drogą mailową. 

Spotkanie online o godz. 16.15. 

 

Czwartek - 21 maja 2020 

Temat dnia: Jacy jesteśmy? 

Czytanie ze zrozumieniem i dobieranie określeń wskazujących mocne strony ucznia. Uzupełnianie zdań. 
Dodawanie trzech składników, dopełnianie do dziesiątki. Dodawanie czterech składników w zakresie 20. 
Dobieranie par liczb tworzących dziesiątki. Poznanie dźwięku “do” 

Podr. s.72.,73.,66., 

karty ćw. s.39. (ćw.4.,5.), 62., 

karty mat. s.36.,37. 

Zasoby internetowe. 

Materiały zostaną przekazane drogą mailową. 

 

Język angielski 

Lesson 

Topic: Forest tales - słuchamy, czytamy historyjkę obrazkową i utrwalamy słownictwo związane z pożywieniem. 

Meet on-line 17:00, link do lekcji jest stały. 

Materiały przesłane przez Synergia Librus. 
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Piątek - 22 maja 2020 

Temat dnia: Kolorowy rok 

Przypomnienie cech charakterystycznych czterech pór roku w oparciu o ilustracje w podręczniku. Pisanie nazw 
pór roku. Wykonanie rzeźby z drutu i plasteliny “Drzewo za moim oknem w porze roku, którą najbardziej lubię”. 
Dodawanie i odejmowanie bez przekroczenia progu w zakresie 20. Działania na grafach i drzewkach 
matematycznych. Wysłuchanie fragmentu utworu “Lato” z cyklu “Cztery pory roku” Antonia Vivaldiego. 

Podr. s.42.,43., 

karty ćw. s.40.,41., 

karty mat. s.38.,39. 

Zasoby internetowe. 

 Materiały zostaną przekazane drogą mailową. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 18 maja - 22 maja 2020 r.  
 
Poniedziałek - 18 maja 2020 

 
spotkanie meet z uczniami godz 9:30 

Temat dnia :Nie zawsze trzeba wygrywać 

Czytanie tekstu "Listy od Hani i Henia" P str 24-25- zasady zachowania się podczas zawodów sportowych. 
Nazywanie i zapisywanie  emocji, które odczuwa osoba, która wygrała, oraz odczuwanych przez osobę, która 
przegrała. Układanie, zapisywanie zasad właściwego zachowania i postępowania w czasie gry z rozsypanki 
wyrazowej. Dopisywanie własnej propozycji. Dekodowanie i zapisywanie hasła. KP str 26-27 

https://www.youtube.com/watch?v=n6m4GQfrQMI 

Matematyka w działaniu. Liczby trzycyfrowe typu 362. Obliczenia pieniężne. Obliczanie sum i różnic. Liczby 
trzycyfrowe w zadaniach rozmaitych. P.str 90 (do odczytu). KP mat str 22 i 23 (bez ćw.5) 

https://www.youtube.com/watch?v=OhyWW84p9ho&list=PLUchO7GuOkaCm0m1Q66w6LDpeHaJMxNgS 

https://www.youtube.com/watch?v=6F9qn_1u-Lg&list=PLUchO7GuOkaCm0m1Q66w6LDpeHaJMxNgS&index=4 

 

Język angielski 

grupa wg podziału p.L.Maciejowskiej 

Lesson 

Topic: I’ve got … - słuchamy dialog, piszemy o zabawkach, utrwalamy nazwy przedmiotów. 

Meet on-line 10:30, link do lekcji jest stały. 

Materiały przesłane przez Synergia Librus. 
 

Religia: 

Temat: Grzechy główne 

Przeczytaj treść w podręczniku s.96-97. 

Przepisz temat do zeszytu i wypisz grzechy główne. 

Odpowiedz na 1 pytanie: Co jest skutkiem grzechu pierworodnego? 

Materiał zostanie przesłany również w Librusie-zadania. 

 

Wtorek - 19 maja 2020 

Temat dnia: Klasowe igrzyska 

Przeczytanie  wiersza Pawła Beręsewicza -Wyścig w workach P str 26 
.https://www.youtube.com/watch?v=urnIOV0EUMY 

https://www.youtube.com/watch?v=n6m4GQfrQMI
https://www.youtube.com/watch?v=OhyWW84p9ho&list=PLUchO7GuOkaCm0m1Q66w6LDpeHaJMxNgS
https://www.youtube.com/watch?v=6F9qn_1u-Lg&list=PLUchO7GuOkaCm0m1Q66w6LDpeHaJMxNgS&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=urnIOV0EUMY
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Łączenie obrazków z właściwą nazwą sportowca. Dzielenie wyrazów na sylaby, porządkowanie ich w kolejności 
od najmniejszej do największej liczby sylab. Wskazywanie określeń, które charakteryzują sportowca. 
Samodzielne układanie i zapisywanie odpowiedzi na pytanie: Jaki powinien być sportowiec? z wykorzystaniem 
zgromadzonego słownictwa. Czytanie ze zrozumieniem, łączenie pasujących do siebie części powiedzeń bez 
zapisywania w zeszycie. Wypisywanie imion dzieci występujących w wierszu. Ćwiczenia utrwalające pisownię 
imion wielką literą. KP str 28-29 

Matematyka - KP str 55 

 

Środa - 20 maja 2020 

 

Temat dnia- Święto Rodziny 

Matematyka  w działaniu. Liczby trzycyfrowe typu 362 P str 90. Zapisywanie liczb trzycyfrowych według podanej 
reguły . Porównywanie liczb. Porządkowanie liczb od najmniejszej do największej -KP mat str 24-25 KP ćw.1-6 

 Notatka kronikarska – budowa P str.28. Czytanie ze zrozumieniem informacji o kronikarzu Gallu Anonimie.P str 
29. 

Zapoznanie z cechami charakterystycznymi notatki kronikarskiej. Uzupełnianie notatki kronikarskiej 
czasownikami w odpowiedniej formie. Nadanie jej tytułu. Praktyczne wskazywanie w kalendarzu świąt. Układanie 
i zapisywanie zdań z nazwami członków rodziny KP str 32-33  Meet on-line 9:30, link do lekcji jest stały. 

 

https://learningapps.org/10954608 

https://learningapps.org/7372069 

https://www.youtube.com/watch?v=kbodTvF0Luo 

  

Język angielski 

grupa wg podziału p.L.Maciejowskiej 

Lesson 

Topic: I’ve got … - słuchamy dialog, piszemy o zabawkach, utrwalamy nazwy przedmiotów. 

Meet on-line 10:30, link do lekcji jest stały. 

Materiały przesłane przez Synergia Librus. 
 

Czwartek - 21 maja 2020 

Temat dnia- Dzień rodziny w naszej klasie 

  Zapoznanie z tekstem „Dzień Rodzin w naszej klasie” P str 30. 

https://learningapps.org/10954608
https://learningapps.org/7372069
https://www.youtube.com/watch?v=kbodTvF0Luo
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https://www.youtube.com/watch?v=jvX0Fq6jnvQ 

 Układanie i zapisywanie w zeszycie zdań z rozsypanki wyrazowe KP str 34 ćw 4.Wielka litera na początku i 
kropka na końcu zdania. Układanie i zapisywanie wyrazów z plątaninek literowych. Dobieranie przymiotników w 
odpowiednich formach KP str 34 ćw.5 i 6 

  Łączenie obrazków strzałkami według wzoru i ich podpisywanie. Kolorowanie tylu kółek, ile jest sylab w 
napisanym wyrazie.  KP str 35 ćw 7 i 8. 

Matematyka KP str 26-27  

spotkanie meet z uczniami godz 9:30 

Język angielski 

grupa wg podziału p.L.Maciejowskiej 

Lesson 

Topic: I’ve got … - słuchamy dialog, piszemy o zabawkach, utrwalamy nazwy przedmiotów. 

Meet on-line 10:30, link do lekcji jest stały. 

Materiały przesłane przez Synergia Librus. 
 

Piątek - 22 maja 2020 

Temat dnia:Utrwalamy wiadomości 

Matematyka  – Zapoznaj ze sposobem dodawania i odejmowania do 1000 P str 88 i 89. Wybierz po jednym 
działaniu z ćw 2,3,4 i 6 i wpisz do zeszytu wybranym sposobem. Rozwiąż zadanie 7 i wpisz działanie i odpowiedź 
do zeszytu. KP str 28 ćw 1 i 3 str 29 ćw.5,6,7,9 

https://learningapps.org/9817811 

https://learningapps.org/1406509 

J.polski- Zapoznanie z zasadami pisowni i wyrazami z dzi i dź- P str 31 (margines), układanie i zapisywanie 
zdań w zeszycie z tymi wyrazami (dzień, dzieci, dziewczyna, dziadek) 

https://dyktanda.online/ 

http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/eb8a4d19b4d1779b4e7b3971a87fa4ae 

Przyroda -Owocowe zwierzątka P str 32. Znajomość  zasad racjonalnego odżywiania się. KP str 76 

https://www.youtube.com/watch?v=S6gewDPXBjE 

https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo 

https://www.youtube.com/watch?v=jvX0Fq6jnvQ
https://learningapps.org/9817811
https://learningapps.org/1406509
https://dyktanda.online/
http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/eb8a4d19b4d1779b4e7b3971a87fa4ae
https://www.youtube.com/watch?v=S6gewDPXBjE
https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 18 maja - 22 maja 2020 r.  
 

Poniedziałek - 18 maja 2020 

Dookoła świata. 
 
Podróżowanie. 
 
Przygotowania do podróży do Afryki na podstawie fragmentów wiersza „O ludziku podróżniku”. Wyraziste 
czytanie wiersza. Ustne odpowiedzi na pytania zawarte pod tekstem.   P. str. 44-45. 
Pisanie listu do Ludzika podróżnika. Zapisywanie odpowiedzi na pytanie : Co zabierzesz w podróż po świecie ? 
K. Str. 44. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych. Udzielanie odpowiedzi na postawione pytania.  KM str. 38-39. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7TCRWadiJtg 
https://www.youtube.com/watch?v=O3dyCc840Mw 
Filmiki do obejrzenia - Afryka. 
 
Materiał przekazany rodzicom przez Librus. 
 

 

Wtorek - 19 maja 2020 

Kontynenty. 
 
Ulica Ciekawych Wyrazów - kontynent. Podawanie nazw i wskazywanie na mapie świata kontynentów. 
Tropiciele wiedzy - rozmowa na temat odkryć geograficznych na podstawie tekstu i ilustracji. P. str. 46-47. 
Rysowanie mapy swojego podwórka. Rozpoznawanie i podawanie nazw owoców i zwierząt egzotycznych. 
Układanie zdań.  K. Str. 46-47. 
Doskonalenie działań matematycznych - ćwiczenia w kartach pracy.  KM str. 40-41. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4 
https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4 
https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4 
https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4 
Filmiki , piosenka - kontynenty. 
 
Materiały przekazane przez Librus. 
 

 

Środa - 20 maja 2020 

Gorące słońce Afryki.  
 
Zagrożenia i trudności, jakie mogą napotykać ludzie i zwierzęta na pustyni na podstawie fragmentu lektury Afryka 
Kazika - Ciemne okulary.   P. str. 48-49. 
Uzupełnianie metryczki lektury. Rozwiązywanie diagramu i odczytanie hasła. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.  
Podkreślanie właściwego zakończenia zdania.  K. str. 48-49. 
Ćwiczenia w kartach pracy - działania matematyczne - cd.  KM str. 42-43. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4 

https://www.youtube.com/watch?v=7TCRWadiJtg
https://www.youtube.com/watch?v=O3dyCc840Mw
https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4
https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4
https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4
https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4
https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4
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https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4 
https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4 
Filmiki - pustynia Sahara. 
 
 Meet - spotkanie z dziećmi - godz. 10.00. 
 
Materiały przekazane przez Librus. 
 

 j. angielski 

Powtórzenie wiadomości 

Meet - spotkanie o godz. 11.00 

Materiały do powtórki przesłane librusem 

 

Czwartek - 21 maja 2020 

Gorące słońce Afryki. 
 
Odczytywanie wyrazów z plątaninki literowej i uzupełnianie nimi zdań. Rozpoznawanie rodzajów zdań. Ćwiczenia 
utrwalające pisownię wyrazów z h. Łączenie rzeczowników z określającymi je przymiotnikami.  
Konkurs wiedzy o Afryce.  K. Str. 50-51. 
Rozwiązywanie zadań z treścią.  KM str. 44. 
 
https://www.superkid.pl/afryka-materialy-dla-dzieci 
 
Materiał przekazany rodzicom przez Librus. 
 

Piątek - 22 maja 2020 

Australia. 
 
Wyszukiwanie w tekście Ciekawe kropki informacji dotyczących techniki kropkowej  używanej przez rdzennych 
mieszkańców Australii - Aborygenów. Gimnastyka oka i języka.  P. str. 50-51. 
Łączenie rzeczowników z przymiotnikami. Opis dowolnego zwierzęcia zamieszkującego Australię.  K. str. 52-53. 
Rozwiązywanie zadań z treścią.  KM str. 45. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4 
https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4 
https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4 
https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4 
Filmiki - Australia. 
 
Materiał przekazany rodzicom przez Librus. 
Religia 

Temat: Wyjątkowe urodziny. 

Materiał przekazany przez Librus. 

https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4
https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4
https://www.superkid.pl/afryka-materialy-dla-dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4
https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4
https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4
https://www.youtube.com/watch?v=0G-FQEmI4V4


Plan zajęć - 3a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 18 maja - 22 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 18 maja 2020 

Temat:W rzece 

Uzupełnianie nazw kierunków świata na mapie konturowej Polski. tworzenie wyrazów z sylab. tropimy gramatykę 
- czasownik. Aspekt dokonany i niedokonany czasownika. Czasy czasownika. Multibook - ćwiczenia 
interaktywne. P 22-23 KP12/4,5,6 KP13/7,8,9-do zeszytu KP82/19
Połowa i ćwierć. Zadania tekstowe. P117 KM11/6,7,8,9,10-do zeszytu
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o kujawiaku. KP72/2 

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

Materiały przekazane rodzicom przez Librus i WhatsApp.  

Wtorek - 19 maja 2020 

Temat: Transport wodny.  

Lekcja on-line  -https://www.youtube.com/watch?v=mV3XPa7V09g 

Wypowiedzi nt. rodzajów transportu wodnego na podst. tekstu i ilustracji w podręczniku oraz własnych 
doświadczeń. Twórcze opowiadanie o swojej wymyślonej podróży po wodzie. Ćwiczenia utrwalające 
rozpoznawanie rzeczowników, czasowników, przymiotników, przysłówków i liczebników. Tropimy ortografię - 
wierszyki M. Brykczyńskiego - bez-, ws- P24,25 KP14/1,2,3 P26,27 KP15/5,6,7,8 KP77/6 KP85/3-do zeszytu. 
Poczytanka Najlepszy kajakarz P96-97 

Połowa i ćwierć - jednostki czasu kalendarzowego. P118 KM12/1,2,3,4 KM13/5,6,7,8,9-dla chętnych 

Powódź i susza - https://www.youtube.com/watch?v=4OALHgZgMBc 

Woda wokół nas - https://www.youtube.com/watch?v=gpTRAUcNDh0 

Materiały przekazane rodzicom przez Librus i WhatsApp.  

Środa - 20 maja 2020 

Temat: O psie, który jeździł koleją. 

Czytanie fragmentów lektury R. Pisarskiego O psie, który… Rozpoznawanie części mowy. Dopisywanie 
przymiotników określających cechy psa. Uzasadnianie zdania na podany temat.P28-29 KP16/1- (bez 
wydawnictwa i roku wydania),2 P30-31 KP17/3,4 KP18/5,6,7-bez kropki, 8 KP19-dla chętnych 

Lektura - KOMIKS - https://www.youtube.com/watch?v=Lkuy6n0l1aY 

Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia kalendarzowe. P119 KM14/1,2,3,4,5 KM15/6,7,8,9,10-dla 
chętnych  
Dla chętnych - Lekcja on-line matematyka - https://www.youtube.com/watch?v=pmiuIl4Cfxk 

Spotkanie on-line Meet - godz. 13:00 

Materiały przekazane rodzicom przez Librus i WhatsApp.  

Język angielski 

Temat: Poznajemy nazwy różnych hobby. 
Meet godz. 12:00 

https://www.youtube.com/watch?v=RjV1bpxi0bc
https://www.youtube.com/watch?v=mV3XPa7V09g
https://www.youtube.com/watch?v=4OALHgZgMBc
https://www.youtube.com/watch?v=gpTRAUcNDh0
https://www.youtube.com/watch?v=Lkuy6n0l1aY
https://www.youtube.com/watch?v=pmiuIl4Cfxk
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Czwartek - 21 maja 2020 

Temat: Migracje zwierząt. 

Wielkie migracje -FILM https://www.youtube.com/watch?v=YuRZ2j2IzmU 

Najdłuższe migracje https://www.youtube.com/watch?v=7lHffHK_Zt8 

Wędrówki zwierząt na podst. wysłuchanego tekstu, własnych doświadczeń i obserwacji. Uzupełnianie diagramu z 
nazwami migrujących zwierząt. Odczytywanie informacji z map. Przewodnik prawdziwych tropicieli - czytanie ze 
zrozumieniem  fragm. tekstu A. Wajraka. Samodzielne redagowanie opowiadania na podst. odpowiedzi 
udzielonych na pytania pomocnicze.  
Dla chętnych - Lekcja on-line - https://www.youtube.com/watch?v=syHez9NvOuY 

lub https://www.youtube.com/watch?v=ezU4nCqbW5g 

 P32-33 KP20/1,2 KP21/3,4,5-dla chętnych P34-35 KP22/6-do poniedziałku KP23/8,9,10 

Połowa i ćwierć - jednostki masy. P120 KM16/1,2,3,4 KM17/5,6,7,8 

Materiały przekazane rodzicom przez Librus i WhatsApp.  

 

Piątek - 22 maja 2020 

Rodzaje transportu - https://www.youtube.com/watch?v=KRhb5-z47W0 

Temat: Transport lądowy. 

P36-37 KP24/1,2,3 P38, 39, 40 KP25/5,6-dla chetnych KP81/17 P106 Pięknie czytamy A gdyby tak… 
Poczytanka P98-99 Podróż Ksawerego. 

Połowa i ćwierć - obliczenia pieniężne. P121 KM18/1,2,3,4 KM19/5,6,7,8,9 KM54/9 

Materiały przekazane rodzicom przez Librus i WhatsApp.  

Religia 

Temat: Jezus obecny pod postacią chleba i wina ( s.140-142 ) 

Temat: Bierzcie i jedzcie ( s. 143-147 ) 

https://www.youtube.com/watch?v=YuRZ2j2IzmU
https://www.youtube.com/watch?v=7lHffHK_Zt8
https://www.youtube.com/watch?v=syHez9NvOuY
https://www.youtube.com/watch?v=ezU4nCqbW5g
https://www.youtube.com/watch?v=KRhb5-z47W0
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 18 maja - 22 maja 2020 r. 
 

Poniedziałek - 18 maja 2020 

Temat dnia: Migracje zwierząt 

Czytanie tekstu ,,Dlaczego zwierzęta wędrują?” Uzupełnianie diagramu nazwami wędrujących zwierząt. 
Redagowanie odpowiedzi na pytanie: ,,Dlaczego zwierzęta migrują? Czytanie ze zrozumienie fragmentu tekstu 
Adama Wajraka ,,Dalekomorskie wędrówki”. Wyjaśnienie znaczenia wyrazów: Bahamy, Bermudy, populacja, 
tarło za pomocą leksykonu. Obejrzenie filmu: ,,Wielkie migracje” (link). P s. 32 - 35. K ćw. s. 20 - 21 

Matematyka: Połowa i ćwierć - jednostki masy. Przeliczanie jednostek masy według wzoru. P s. 120. K mat. s.16, 
ćw. 1 - 4. 

Spotkanie online z uczniami - godz. 17.00 

Materiały przekazane za pomocą Librusa, maili, SMS -ów. 

 https://www.youtube.com/watch?v=YuRZ2j2IzmU 

 

Wtorek - 19 maja 2020 

Temat dnia: Migracje zwierząt 

Próba sformułowania odpowiedzi na na pytanie: ,,Jak działalność człowieka wpływa na życie ryb?” Dopisywanie 
dalszego ciągu opowiadania na podstawie pytań pomocniczych. Samodzielne redagowanie opowiadania  na 
podstawie odpowiedzi na pytania pomocnicze. Rozwiązywanie rebusów.  Liczba mnoga rzeczowników. K ćw. s. 
22 - 23. 

Matematyka: Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczanie połowy i ćwierci podanych liczb. P s. 120. K mat. s. 
17, ćw. 5 - 8. 

Muzyka: Wysłuchanie fragmentów utworów Modesta Musorgskiego z cyklu ,,Obrazki z wystawy” - Chatka na 
kurzej stopce. (link)  

Materiały przekazane za pomocą Librusa, maili, SMS -ów. 

https://www.youtube.com/watch?v=xRbCwtJwW5M 

 

Środa - 20 maja 2020 

Temat dnia: Transport lądowy 

Wypowiedzi na temat środków transportu lądowego na podstawie tekstu oraz ilustracji w podręczniku..Ćwiczenia 
w czytaniu ze zrozumieniem. Zapisywanie nazw środków transportu w kolejności alfabetycznej. Przeczytanie 
wiersz Juliama Tuwima ,,Lokomotywa”. Wyszukiwanie fragmentu opisującego lokomotywę. Wypisywanie z 
wiersza wyrazów dźwiękonaśladowczych. Pięknie czytamy ,,Podróże Ksawerego”. P. s. 36 - 39 oraz 98 - 99. K 
ćw. s. 24, ćw. 1 - 3, s. 25, ćw. 5 - 6 

Matematyka: Połowa i ćwierć - obliczenia pieniężne - rozwiązywanie zadań tekstowych. P s. 121. K mat. s. 18, 
ćw. 1 - 4, s. 19, ćw. 5 - 7. Dodatkowe ćw. dla chętnych 8 i 9. 

https://www.youtube.com/watch?v=YuRZ2j2IzmU
https://www.youtube.com/watch?v=xRbCwtJwW5M
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Plastyka: ,,Pojazdy lądowe za sto lat” - zilustrowanie swojej wizji dowolną techniką plastyczną. 

 Materiały przekazane za pomocą Librusa, maili, SMS -ów. 

Język angielski: 

Temat: Do you like…? Meet 17.15 

 

Czwartek - 21 maja 2020 

Temat dnia: W Europie 

Czytanie ze zrozumieniem tekstu ,,Europa” z cyklu Tropiciele wiedzy. Wypowiedzi uczniów na temat korzyści 
płynących z przynależności do Unii Europejskiej na podstawie przeczytanego tekstu Wojciech Kalwata ,,Unia 
państw i narodów”.  Prawa i obowiązki państw członkowskich. Wyjaśnienie znaczenia: Europa bez granic. 
Poznanie symboli Unii Europejskiej. Obejrzenie filmu ,,Po co nam Unia Europejska” (link). P s. 41 - 43. K ćw. s. 
26 

Matematyka: Wykonanie testu wysłanego przez nauczyciela na Eduelo. pl  - dzielenie w zakresie 100. 

Muzyka: Wysłuchanie hymnu Unii Europejskiej. (link) 

  Materiały przekazane za pomocą Librusa, maili, SMS -ów. 

https://www.youtube.com/watch?v=uNy4CSPx4D8 
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/po-co-nam-unia-europejska 

 

Piątek - 22 maja 2020 

Temat dnia: W Europie 

Czytanie ze zrozumieniem - skreślanie niewłaściwych wyrazów w zdaniach.. Rozwijanie zdań. Pisownia 
rzeczowników i przymiotników utworzonych od nazw państw. Tropimy ortografię. Czytanie wierszyków 
ortograficznych Marcina Brykczyńskiego utrwalających pisownię zmiękczeń. P s. 44 - 45, K ćw. s. 27 

Matematyka: Utrwalenie pojęć: połowa, ćwierć. K mat. s. 53, 54 

Informatyka: Wykorzystanie wiadomości i umiejętności do korzystania z komputera w czasie zdalnej nauki. 

Spotkanie z uczniami online- godz. 17.00 

 Materiały przekazane za pomocą Librusa, maili, SMS -ów. 

Religia: 

Temat: Jezus obecny pod postacią chleba i wina ( ćwiczenia s.140-142 ) 

Temat: Bierzcie i jedzcie ( s.143-147 ) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uNy4CSPx4D8
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/po-co-nam-unia-europejska


Plan zajęć - 3c 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 18 maja - 22 maja 2020 r.  
 

Poniedziałek - 18 maja 2020 

Temat: Migracje zwierząt. 

Przeczytanie tekstu Dlaczego zwierzęta wędrują?Redagowanie odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego niektóre 
zwierzęta migrują?Czytanie ze zrozumieniem fragmentu tekstu Dalekomorskie wędrówki pochodzącego z książki 
Adama Wajraka Przewodnik prawdziwych tropicieli. Próba sformułowania odpowiedzi na pytanie: "Jak 
działalność człowieka wpływa na życie ryb?". Odczytywanie informacji z map. 
Leksykon - wyjaśnienie znaczenia wyrazów: Bahamy, Bermudy, fenomen, kres, populacja, tarło. Wymyślenie 
krótkiego opowiadania na dowolny temat i napisanie go w zeszycie. Ćwiczenia dodatkowe. 

P/32-33/1-4(ustnie);P/34-35/1,2;KP/20-21/1-5;KP/22-23/6-9;KP/78/8;KP/82/18 

https://www.youtube.com/watch?v=syHez9NvOuY 
https://www.youtube.com/watch?v=YuRZ2j2IzmU 
 https://www.youtube.com/watch?v=7lHffHK_Zt8 

Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y.  
Wtorek - 19 maja 2020 

Temat: Migracje zwierząt. 

Połowa i ćwierć - jednostki masy. Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczanie połowy i ćwierci podanych 
liczb. Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczanie masy. Zadania dodatkowe. 

P/120/1(ustnie),2,3(do zeszytu);KM/16-17/1-8;KM/54/8; test Eduelo 

Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y.  

Środa - 20 maja 2020 

Temat: Transport lądowy. 

Środki transportu lądowego na podstawie tekstu i ilustracji zamieszczonych w podręczniku. Rodzaje środków 
transportu lądowego - samochodowego i kolejowego. Przeczytanie wiersza Juliana Tuwima Lokomotywa. 
Leksykon - wyjaśnienie znaczenia wyrazów: atleta, fraszka, igraszka, tuczony, turkotać i wyrażenia z mozołem. 
Nauka na pamięć fragmentu wiersza z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji. Pojazdy lądowe za sto lat - 
zilustrowanie swojej wizji dowolną techniką malarską. 

P/36-37/1-4(ustne);P/38-40/1,2(ustnie),4(na 27.05.Meet),5(do zeszytu);KP/24-25/1-3,5-6,4(dla chętnych);P/106 
pięknie czytamy “A gdyby tak…”;KP/81/17 Meet godz.12.00 

https://www.youtube.com/watch?v=e7pASBz3k3c 

Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y. 

 

Język angielski 

Lesson 
Topic: Monday,Tuesday… - słuchamy dialog, piszemy o posiłkach i dniach tygodnia. 

Meet on-line 15 minut po spotkaniu z p.J.Nawara (ok.12:45-13:00), link do lekcji jest stały. 
Materiały przesłane przez Synergia Librus. 

https://www.youtube.com/watch?v=syHez9NvOuY
https://www.youtube.com/watch?v=YuRZ2j2IzmU
https://www.youtube.com/watch?v=7lHffHK_Zt8
https://www.youtube.com/watch?v=e7pASBz3k3c


Plan zajęć - 3c 

 

Czwartek - 21 maja 2020 

Temat: Transport lądowy. 

Połowa i ćwierć - obliczenia pieniężne. Rozwiązywanie zadań tekstowych o różnym stopniu trudności na 
obliczenia pieniężne. Doskonalenie umiejętności rozumienia pojęć: połowa kwoty, ćwierć kwoty. Zadania 
dodatkowe. 

P/121/1-4;KM/18-19/1-9; test Eduelo 

Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y.  

 

Piątek - 22 maja 2020 

Temat: W Europie. 

Tropiciele wiedzy. Czytanie ze zrozumieniem tekstu Europa. Leksykon - wyjaśnienie znaczenia wyrazów: 
gospodarka, symfonia, wygon oraz wyrażenia polityka zagraniczna. Wyjaśnienie znaczenia wyrażenia Europa 
bez granic. Symbole Unii Europejskiej. Czytanie ze zrozumieniem. Rozwijanie zdań - dodawanie do nich 
przymiotników, przysłówków, rzeczowników i liczebników.Pisownia rzeczowników i przymiotników utworzonych 
od nazw państw. 

P/41/1(do zeszytu, na ocenę);P/42-43/1-4(ustnie);KP/26-27/1-6 

https://www.youtube.com/watch?v=jXIgRJXt1Q4 

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

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

https://www.matzoo.pl/klasa3/tabliczka-mnozenia-w-zakresie-100_14_254 

Materiał przekazany przez Librus, WhatsApp, sms-y.  

religia 
Temat: Jezus obecny pod postacią chleba i wina. 
ćwiczenia s.140-142 
Temat: Bierzcie i jedzcie. 
ćwiczenia s.143-147 
Materiał przekazany przez dziennik librus. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jXIgRJXt1Q4
https://www.youtube.com/watch?v=AkVUDHfOfvM
https://www.youtube.com/watch?v=lJZmpgqJ_mQ
https://www.matzoo.pl/klasa3/tabliczka-mnozenia-w-zakresie-100_14_254


Plan lekcji - 4a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 18 maja - 22 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Dodawanie ułamków 

dziesiętnych. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom.  
Meet 10.00. 

matematyka 
Temat: Odejmowanie ułamków 

dziesiętnych. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom.  
Meet 10.00. 

j.polski 
Temat:Co nazywa rzeczownik? 

Materiały zostaną przesłane 
Gmail/Classroom. 

matematyka 
Temat: Dodawanie i odejmowanie 

ułamków dziesiętnych. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom.  
Meet 10.00. 

j.polsk 
Temat: “Jak napisać przepis?” 

Materiały przekazane przez Gmail/ 
Classroom. 

 
 

j.polski 
Temat: Jak napisać e-mail? 

Meet 11.15. 

j.angielski 
Temat: Opisywanie czynności. Czas 

Present Continuous. 
Meet 9.00. 

historia 
Temat: “Wojna polsko-radziecka” 

Materiały zostaną przesłane na gmaila. 
 

j.angielski 
Temat: Czynności życia 

codziennego. 
Meet 11.00. 

przyroda 
Temat: Wody słodkie i wody słone. 
Materiały zostaną przekazane przez 

Gmail. 

technika 
Temat: Jak dbać o Ziemię? 

Materiał Librus-Zadania. 
 

religia 
Temat: Wyjątkowe urodziny. 

Materiał zostanie przekazany przez 
Gmail. 

l.wychowawcza 
Temat: “Bieg po zdrowie” - 

zakończenie akcji antytytoniowej 
edukacji zdrowotnej. 

Materiał zostanie przekazany za 
pomocą Classroom.  

Meet 9.00. 

plastyka 
Temat: Techniki malarskie-Pisanie 

Ikon. 
Materiał Librus-Zadania. 

inf dz/chł 
Temat: 

Sterujemy duszkiem na ekranie. 
Materiał Librus-Zadania. 

 

  wych. fiz. dz/chł. 
Temat: Ćwiczenia koordynacyjne-. 

mini zabawa biegowa. 
Piłka ręczna- ćwiczenia doskonalące 

chwyt piłki, podania oraz 
kozłowanie. 

Materiał: platforma e- wychowanie 
fizyczne/Gmail. 

  

     

     

 

 

 



Plan lekcji - 4b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 18 maja - 22 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

religia 
Temat:Protoewangelia-Bóg 

zapowiada Zbawiciela. 
Materiał Librus-Zadania 

j.angielsk 
Temat:My new pet – słuchanie opisu 

zwierząt domowych 
Meet 9:00 

Materiały Librus. 

historia 
Temat: “Wojna polsko-radziecka” 

Materiały zostaną przesłane na gmaila. 
 

j.angielski 
Temat:Are they dangerous? – 

opisywanie zwierząt domowych 
Meet 9:00 

Materiały Librus. 

język polski 
Temat: Poznajemy czasownik.  

Materiał - Librus 

matematyka 
Temat:Dodawanie ułamków 

zwykłych. 
Meet 9.00, materiał Librus 

język polski  
Temat: Porozumienie to podstawa - 

o psiej wierności. 
Materiał  - Librus 

Meet 11.00 

matematyka 
Temat:Dodawanie ułamków 

zwykłych. 
Gmail, materiał Librus 

język polski  
Temat: Portret ulubieńca.  

Materiał  - Librus 
Meet 11.00 

matematyka 
Temat:Odejmowanie ułamków 

zwykłych. 
Meet 9.00, materiał Librus 

informatyka 
Temat: Edytor tekstu  

Materiał Librus-Zadania 
 
 

przyroda 
Temat : Wody słodkie i wody słone. 

Materiał zostanie przesłany przez 
Librus. 

muzyka 
Temat: Warsztat muzyczny. 

Meet 12.00 

technika 
Temat:Jak dbać o Ziemię? 

Materiał Librus-Zadania 
 
 

godzina wychowawcza 
Temat: Jak muzyka pomaga uporać 

się ze złością? 

   w-f dz/chł 

Temat:Ćwiczenia koordynacyjne-. mini 
zabawa biegowa 

Piłka ręczna- ćwiczenia doskonalące 
chwyt piłki, podania oraz kozłowanie. 

Materiał:platforma e- wychowanie 
fizyczne/Librus 

 

 

     

     

 

 



Plan lekcji - 5a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 18 maja - 22 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

biologia 
Temat: Sprawdzian wiadomości- 

rośliny 
librus 

 

 matematyka 
Temat: Działania na ułamkach 

zwykłych i dziesiętnych. 
Meet 9.00 

 

język polski  
Temat: Związki wyrazowe w zdaniu. 

O grupie podmiotu i grupie 
orzeczenia. 

 Materiał - Librus 
Meet 10. 00 

historia 
Temat: “Unia Polski z Litwą” 
Materiał przesłany na librus. 

język polski  
Temat: Jak zbudować Kupścia? 

Instrukcja. 
Materiał - Librus 

język polski  
Temat:  Jak zbudować Kupścia? 

Instrukcja. 
Materiał - Librus 

Meet 10. 00 

geografia 
Krajobraz śródziemnomorski 

meet 11.00 

matematyka 
Temat: Działania na ułamkach 

zwykłych i dziesiętnych. 
Meet 9.00 

 
 

j. angielski 
Temat: Ludzie i miejsca. Rozwijanie 

umiejętności komunikacji językowej.  
Meet godz. 11:00 

matematyka 
Temat: Szacowanie wyników działań 

na ułamkach dziesiętnych. 
Materiał przekazany przez Librus. 

informatyka 
Temat: Programowanie z 

StudioCode lekcja 4 - 
Programowanie na papierze 

milimetrowym, lekcja 5 - 
Artysta/Postać. 

Rysunek Google - edycja 
 meet 11:00 

j. angielski 
Temat: Quiz wiedzy z zakresu 
podręcznika New Hot Spot 2. 

Meet godz.10:00 

religia 
Temat: 100 rocznica urodzin Jana 

Pawła II. 
Materiał zostanie przekazany przez 

Gmail. 

plastyka: 
Temat: Faktura-Wykonanie frotażu. 

Materiał Librus-Zadania 

technika 
Temat: Pismo techniczne 

Materiał przekazany przez Librus. 
 
 

Wychowanie fizyczne dz/chł 
Temat:Ćwiczenia koordynacyjne-. mini 

zabawa biegowa 
Piłka ręczna- ćwiczenia doskonalące 
chwyt piłki, podania oraz kozłowanie. 

Materiał:platforma e- wychowanie 
fizyczne/Librus 

 

muzyka 
Temat: Na majówke. 

Meet 12.30 

  

Projekt Małopolskie Talenty 
grupa matematyczna 

Meet godz.13.00 

Projekt Małopolskie Talenty 
grupa język angielski 

Meet godz. 13:00 

 Projekt Małopolskie Talenty 
grupa język angielski 

Meet godz. 13:00 

 

     

 



Plan lekcji - 5b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 18 maja - 22 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Szacowanie wyników działań 

na ułamkach dziesiętnych. 
Materiał przekazany przez Librus. 

 

geografia 
Temat: 

Test powtórzeniowy 
meet 9..00 

matematyka 
Temat:  Działania na ułamkach 

zwykłych i dziesiętnych. 
Meet 12.00 

 

matematyka 
Temat: Działania na ułamkach 

zwykłych i dziesiętnych. 
Meet 10.15 

 

historia 
Temat:“Unia Polski z Litwą.” 
Materiał przesłany na gmaila. 

biologia 
Temat: Sprawdzian wiadomości- 

rośliny. 
classroom 

język polski 
Temat: Jak walczyć z 

przyzwyczajeniami? Zdrowe 
przepisy na małe desery. 

Materiały zostaną przekazane  
przez dziennik Librus. 

informatyka  
Temat:  Edytor tekstu -ćwiczenia 

praktyczne 
Materiał przekazany przez Librus. 

 

język polski 
Temat:Związki wyrazowe w zdaniu. 

O grupie podmiotu i orzeczenia. 
Meet godz.9.00 

język angielski 
Temat: : Ludzie i miejsca. Rozwijanie 
umiejętności komunikacji językowej.  

Meet godz.09:00 

język polski 
Temat: Kilka słów o zdrowym 

odżywianiu. 
Materiały zostaną przekazane  

przez dziennik Librus. 

język angielski 
Temat: Quiz wiedzy z zakresu 
podręcznika New Hot Spot 2. 

Meet godz.10:00 

muzyka 
Temat: Na majówke. 

Meet 10.30 

technika 
Temat: Pismo Techniczne 

Materiał przekazany przez Librus. 
 

wych. fiz. dz/chł 
Temat:Ćwiczenia koordynacyjne-. 

mini zabawa biegowa. 
Piłka ręczna- ćwiczenia doskonalące 

chwyt piłki, podania oraz 
kozłowanie. 

Materiał:platforma e- wychowanie 
fizyczne/gmail 

religia 
Temat: 100 rocznica urodzin Jana 

Pawła II. 
Materiał zostanie przekazany 

 przez Gmail. 

plastyka 
Temat: Faktura-Wykonanie frotażu. 

Materiał Librus-Zadania 

lekcja wychowawcza 
Temat: Czy jestem dobrym 

przyjacielem?  
Meet godz. 09:00 

 Projekt Małopolskie Talenty 
grupa język angielski 

Meet godz. 13:00 

  Projekt Małopolskie Talenty 
grupa język angielski 

Meet godz. 13:00 

  

  Projekt Małopolskie Talenty 
grupa matematyczna 

Meet godz.13.00 

  

 



Plan lekcji - 5c 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 18 maja - 22 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

biologia 
Temat: Sprawdzian wiadomości- 

rośliny 
classroom 

j. polski 
Temat:Jak walczyć z 

przyzwyczajeniami? Zdrowe 
przepisy na małe desery. 

materiał w classroom / praca z 
wykorzystaniem e-podręczników 

j. polski 
Temat: Uczymy się rysować wykres 

zdania pojedynczego. 
meet godz. 8.10/classroom 

geografia 
Krajobraz Śródziemnomorski 

materiały classroom 
meet 10.00 

j. polski 
Temat: Minimum słów, maksimum 
treści, czyli jak streszczać tekst? 

meet godz. 9.00/ 
classroom/e-podręczniki 

matematyka 
Temat : Pole równoległoboku. 

Materiał zostanie przesłany przez 
gmail 

informatyka/ dz. 
Temat: Praca z edytorem tekstu 

- ćwiczenia praktyczne  
Lekcja online - meet - godz. 10.00 

j. angielski 
Temat: My biography – pisanie 

własnego życiorysu 
Materiały w classroomie 

matematyka 
Temat : Pole rombu. 

Materiał zostanie przesłany przez 
gmail 

historia 
Temat: “Unia Polski z Litwą” 
Materiał przesłany na gmaila. 

 

j. angielski 
Temat: Michał’s biography – 

słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 

Meet 11.30 

wych. fiz. dz/chł 
Temat:Ćwiczenia koordynacyjne-. mini 

zabawa biegowa 
Piłka ręczna- ćwiczenia doskonalące 
chwyt piłki, podania oraz kozłowanie. 

Materiał:platforma e- wychowanie 
fizyczne/gmail 

matematyka 
Temat : Pole równoległoboku. 

Materiał zostanie przesłany przez 
gmail 

technika 
Temat:Elementy rysunku 

technicznego. 
Materiał przekazany przez Librus. 

 

plastyka 
Temat: Faktura-Wykonanie frotażu. 

Materiał Librus-Zadania 

l. wychowawcza 
Co powinniśmy wiedzieć o patronie 

naszej szkoły? 
Materiały w classroomie 

religia 
Temat: 100. rocznica urodzin Jana 

Pawła II. 
Materiał zostanie przekazany przez 

Gmail. 

muzyka 
Temat: Na majówkę. 

Meet 11.00 

  

   Projekt Małopolskie Talenty 
grupa matematyczna 

Meet godz.13.00 

 

 Projekt MT  
grupa język angielski 

Meet 13.00 

   Projekt MT  
grupa język angielski 

Meet 14.00 

 

 



Plan lekcji - 6a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 18 maja - 22 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

biologia  
Temat: Przegląd i znaczenie ptaków. 

materiały w classroom 

matematyka godz. 9.00 
Temat:Upraszczanie wyrażeń 

algebraicznych. 
 Meet godz. 9.00 

 

geografia 
Zmiany w przemyśle Niemiec 

meet- 9.00 

historia 
Temat: Powtórzenie wiadomości - 

Rzeczpospolita w czasach 
panowania Stanisława Augusta 

Poniatowskiego. 
meet godz. 10.00/materiał classroom 

język polski  
Temat: Rodzaje podmiotów 

 w zdaniu. 
Materiał - Classroom, Gmail 

Meet 10.00 

język polski  
Temat: Zawisza Czarny - 
niezapomniany rycerz.  

Materiał - Classroom, Gmail 

j. angielski 
Temat: Rules of the road - 

omawianie przepisów drogowych 
Materiały w classroomie 

 

język polski  
Temat: Relacja z turnieju 

rycerskiego. 
Materiał - Classroom, Gmail 

Meet 10.00 

j. angielski 
Temat: Must i mustn’t - wyrażanie 

zakazów i obowiązków 
Materiały w classroomie 

matematyka godz.9.00 
Temat: Zapisywanie równań. 

Meet godz. 9.00 

matematyka godz. 9.00 
Temat:Upraszczanie wyrażeń 

algebraicznych. 
 Meet godz. 9.00 

plastyka 
Temat:Rodzaje rysunku-Szkic 

Materiał Librus-Zadania 

muzyka: Powietrzna muzyka 
meet 11.30 

technika 
Temat: Elementy elektroniki. 

Materiał przekazany przez Librus. 

wych. fiz.dz/chł 
Temat:Ćwiczenia koordynacyjne-. mini 

zabawa biegowa 
Piłka ręczna- ćwiczenia doskonalące 
chwyt piłki, podania oraz kozłowanie. 

Materiał:platforma e- wychowanie 
fizyczne/gmail 

informatyka dz. 
Temat:Praca z edytorem tekstu. 
Materiał przekazany przez Librus. 

 

informatyka chł 
Temat:Praca z edytorem tekstu 
Materiał przekazany przez Librus. 

 

religia 
Temat: Pięć drogowskazów Kościoła. 

Wyjątkowe urodziny. 
Materiał zostanie przekazany przez 

Gmail. 

lekcja wychowawcza  
Temat: Jak skupić się na zawołanie. 

 

     

 Projekt MT 
grupa matematyczna 

Meet godz. 13.00 

 Projekt MT 
grupa angielska 

Meet 13.00 

   Projekt MT 
grupa angielska 

Meet 14.00 

 

 

 



Plan lekcji - 6b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 18 maja - 22 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat: Upraszczanie wyrażeń 

algebraicznych. 
Materiał przekazany przez Librus / mail. 

Język polski 
Temat: Powtórzenie wiadomości na temat 
nieodmiennych części mowy. Meet 9.15/ 

Classroom. 

język polski  
Temat:  

Adam Mickiewicz- poeta zapatrzony w 
tradycję. 

Meet 11.15 

matematyka 
Temat: Liczba spełniająca równanie 

Meet 12.00. 

j.angielski dz 
Temat: Must i mustn’t - wyrażanie 

zakazów i obowiązków 
Materiały na classroomie 

 
j.angielski chł 

Temat: Rules of the road. 
Materiały w classroomie. 

l.  wychowawcza 
Temat:Wspomnienie Jana Pawła II.  

materiały przesłane przez  gmaila 

informatyka 
Temat: Programowanie z StudioCode 

Programowanie -  Rolnik 2  
Dokument tekstowy Google - edycja 

 meet 10:15 

matematyka 
Temat: Zapisywanie równań. 

Meet 10.15 

geografia 
Zmiany w przemyśle Niemiec 

materiały w classroomie 
meet 9.00 

język polski 
Temat: Śladami obyczajów szlacheckich- 

polowanie na niedźwiedzia. 
Materiały zostaną przesłane Gmail/ 
Classroom. 

j.angielski dz 
Temat: Rules of the road - omawianie 

przepisów drogowych 
materiały na classroomie 

 
j.angielski ch 

Temat: Sprawdzian wiad. dział 6. 
Meet 10.00 

historia 
Temat: “Powtórzenie materiału z działu 

5”. 
Meet godz. 11:15 

religia 
Temat: Wyjątkowe urodziny. Pięć 

drogowskazów Kościoła. 
Materiał zostanie przekazany przez Gmail. 

wychowanie fizyczne dz/chł 
Temat:Ćwiczenia koordynacyjne-. mini 

zabawa biegowa                                Piłka 
ręczna- ćwiczenia doskonalące chwyt piłki, 

podania oraz kozłowanie. 
Materiał:platforma e- wychowanie 

fizyczne/gmail 
 

plastyka 
Temat:Rodzaje rysunku-Szkic 

Materiał Librus-Zadania 

biologia 
Temat: Przegląd i znaczenie ptaków. 

materiały w classroom 

Projekt Małopolskie Talenty 
grupa język angielski 

 (prowadzący A. Habowska) 
Meet godz. 13:00 

 Projekt Małopolskie Talenty 
grupa język angielski 

 (prowadzący A. Habowska) 
Meet godz. 13:00 

technika 
Temat::Elementy elektroniki. 

Materiał przekazany przez Librus. 
 

    Projekt Małopolskie Talenty 
grupa matematyczna 

Meet godz.13.00 

   Projekt MT 
grupa język angielski 

Meet  13.00 

  Projekt MT 
grupa język angielski 

Meet  12.30 

 

 

 



Plan lekcji - 6c 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 18 maja - 22 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

biologia 
Temat: Przegląd i znaczenie ptaków. 

materiały w classroom 

j. polski 
Temat: Życie Marii Skłodowskiej - Curie i 
Piotra Curie jako obraz poświęcenia się 

dla nauki. 
meet godz. 9.00/classroom 

j. polski  
Temat: Przydawka i sposoby jej 

wyrażania. 
materiał w classroom, praca z 

wykorzystaniem e-podręczników 

historia 
Temat: Powtórzenie wiadomości- 

Rzeczpospolita za panowania Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. 

meet 9.00/ materiał w classroom 

j. polski  
Temat: Rodzaje okoliczników. 
materiał w classroom, praca z 

wykorzystaniem e-podręczników 

j.angielski chł 
Temat: Opis miejsca zamieszkania. 

Meet 11.00 

matematyka 
Temat: Rozwiązywanie równań. 

meet 11.00 

j. angielski dz 
Temat: Powtórzenia wiadomości 

 z rozdziału 6. 
Materiał zostanie przekazany  

przez Gmail. 

matematyka 
Temat: Rozwiązywanie równań. 

Materiał zostanie przesłany przez gmail 

matematyka 
Temat: Zadania tekstowe-rozwiązywanie 

równań. 
Materiał zostanie przesłany przez gmail 

l.wychowawcza 
Temat: “Człowiekiem jestem…”, czyli jak 

nie dać się upokorzyć - “Młode koty”. 
meet godz. 9.00/classroom. 

informatyka 
Temat: Programowanie z StudioCode 

Programowanie -  Rolnik 2 
Dokument tekstowy Google - edycja 

 meet 12:00 

wych. fiz. dz/chł 

Temat:Ćwiczenia koordynacyjne-. mini 
zabawa biegowa                                Piłka 
ręczna- ćwiczenia doskonalące chwyt piłki, 
podania oraz kozłowanie. 

Materiał:platforma e- wychowanie 
fizyczne/gmail 

 

j. angielski dz. 
Temat: Omawianie przepisów drogowych. 

Meet godz.10:00 
 

j.angielski chł 
Temat: Omawianie przepisów drogowych. 

Materiał na classroomie 

plastyka 
Temat:Rodzaje rysunku-Szkic 

Materiał Librus-Zadania: 

geografia 
Temat:Zmiany w przemyśle Niemiec 

meet. 10.15 
 

religia 
Temat: Wyjątkowe urodziny. Pięć 

drogowskazów Kościoła. 
Materiał zostanie przekazany przez Gmail. 

muzyka  
Temat: Powietrzna muzyka 

meet 13.00 

 technika 
Temat: Elementy elektroniki 

Materiał Librus-Zadania: 
 

     

Projekt Małopolskie Talenty 
 język angielski 

Meet godz. 14.00 

Projekt Małopolskie Talenty 
grupa matematyczna 

Meet godz.13.00 

      Projekt Małopolskie Talent 
 język angielski 

Meet godz. 14.00 

 

 

 

 

 



Plan lekcji - 7a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 18 maja - 22 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

j.polski 
Temat: Współczesny zbiór praw 

człowieka. 
materiał w classroom 

biologia 
Temat: Podsumowanie wiadomości 

o układzie nerwowym. 
meet  9:45 

j.polski 
Temat: W obliczu cierpienia - 

“Treny” Jana Kochanowskiego. 
meet 9.00/ classroom/e-podręczniki 

j.angielski 
Temat: Czytanie ze zrozumieniem. 

Kartkówka ze słówek. 
Meet 9.00 

j.polski 
Temat: W obliczu cierpienia - 

“Treny” Jana Kochanowskiego. 
meet 

godz.10.00/classroom/e-podręczniki 

matematyka 
Temat:Notacja wykładnicza. 

Classroom 

chemia 
Temat: Sprawdzian wiadomości- 
łączenie się atomów, równania 

reakcji chemicznych. 
classroom 

 

matematyka 
Temat:Notacja wykładnicza (cd.). 

Meet 10.00, Classroom 

matematyka 
Temat: Notacja wykładnicza (cd.). 

KhanAcademy, Classroom 

geografia 
Na liście UNESCO 

meet 11.15 

j.angielski 
Temat: Verb and noun collocations. 

Słuchanie ze zrozumieniem. 
Meet 9.00 

j.niemiecki 
Temat:Moje śniadanie 

Meet 11:00 

WF dz/ chł 
Temat::LA-Demonstracja i 

omówienie prawidłowej techniki 
biegu oraz metodyczne ćwiczenia 

doskonalące. 
Piłka ręczna -ćwiczenia doskonalące 

zwody ciałem 
e-wychowanie fizyczne/gmail 

 

historia 
Temat: “Polityka zagraniczna II 

Rzeczpospolitej” 
Materiały zostaną przesłane na gmaila. 

informatyka chł / dz 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - Funkcje 1/2 
Meet 12:00 

fizyka 
Temat: Podsumowanie wiadomości 

o pracy, mocy i energii. 
Materiał zostanie przekazany za 

pomocą Classroom.  
Meet 11.00. 

   plastyka 
Temat:Elementy i środki wyrazu 

filmu. 
Materiał Librus-Zadania 

     

 Projekt Małopolskie Talenty 
grupa matematyczna 

Meet godz. 14.00 

Projekt Małopolskie Talenty 
j.angielski 

Meet 14.00 

Projekt Małopolskie Talenty 
j.angielski 

Meet 16.15 

 

 

 



Plan lekcji - 7b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 18 maja - 22 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

j. polski 
Temat: Jak napisać e-mail? 

Meet 9.15 

biologia 
Temat: Podsumowanie wiadomości o 

układzie nerwowym. 
meet 9:00 

j. polsk 
Temat: Powrót Odyseusza do domu 
tematem różnych tekstów kultury. 

Meet 9.15 

lekcja wychowawcza 
Temat: “Oceniamy swoje zachowanie” 

Sprawy bieżące. 
Meet 9:30 

język polski 
Temat:Jakie uniwersalne treści zawiera 

przypowieść o synu marnotrawnym. 
Materiały zostaną przesłane Gmail/ 

Classroom. 

matematyka godz. 10 
Temat: Pierwiastki. 
Meet godz. 10.00 

chemia 
Temat: Sprawdzian wiadomości- łączenie 

się atomów, równania reakcji 
chemicznych. 

classroom 

matematyka godz. 10 
Temat: Pierwiastki. 
Meet godz. 10.00 

historia 
Temat: “Polityka zagraniczna II 

Rzeczpospolitej” 
Materiały zostaną przesłane na gmaila. 

matematyka godz.10 
Temat: Działania na pierwiastkach. 

Meet godz. 10.00. 

j. angielski 
Temat: Czytanie ze zrozumieniem. 

Kartkówka ze słówek. 
Meet 12.00 

fizyka 
Temat: Podsumowanie wiadomości o 

pracy, mocy i energii. 
Materiał zostanie przekazany za pomocą 

Classroom. 
Meet 10.00 

j. niemiecki 
Temat:Moje śniadanie. 

Meet 11:00 
 

j. angielski 
Temat: List oficjalny. 

Meet: 11.00 

inf chł/dz 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - Funkcje 1/2 
Meet 11:00 

 

  plastyka 
Temat:Elementy i środki wyrazu filmu. 

Materiał Librus-Zadania 

wychowanie fizyczne dz/ chł. 
Temat:LA-Demonstracja i omówienie 

prawidłowej techniki biegu oraz metodyczne 
ćwiczenia doskonalące. 

Piłka ręczna -ćwiczenia doskonalące zwody 
ciałem 

e-wychowanie fizyczne/gmail 

geografia 
Na liście UNESCO 

meet 9.15 

    religia 
Temat: Wyjątkowe urodziny. Narodziny 

Kościoła. 
Materiał zostanie przekazany przez Gmail. 

 Projekt Małopolskie Talenty 
j.angielski 

Meet 14.00 

Projekt Małopolskie Talenty 
grupa matematyczna 

Meet godz. 14.00 

 Projekt Małopolskie Talenty 
j.angielski 

Meet 14.00 

 

 

 



Plan lekcji - 8a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 18 maja - 22 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka 
Temat:Rozwiązywanie zestawów 

egzaminacyjnych. 
Classroom 

matematyka 
Temat:Liczba pi. Długość okręgu. 

Meet 9.00, Classroom. 

chemia  
Temat: Cukry- budowa, właściwości, podział. 

meet 9:00 

matematyka 
Temat:Liczba pi. Długość okręgu. 

Classroom. 

język polski 
Temat:Rozwiązywanie zestawów 

egzaminacyjnych. 
                       Meet 11.30 

Sprawdzian w Classroom. 

język niemiecki  
Temat: Jestem chory. Części ciała. 

Meet 10:00 
 

wiedza o społeczeństwie 
Sądy i trybunały c.d 
materiał classroom 

biologia 
Temat:Zasoby przyrody. 

meet 9:45 

geografia 
Temat: 

Test powtórzeniowy 
“Wybrane państwa Azji” 

meet; 11.00 

j. angielski gr 1 
Temat: Zadania  egzaminacyjne 

Meet 10.30, materiały w classroomie 

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

Khan Academy - Funkcje 1/2 
Meet 12:00 

język  angielski gr 1 
Temat: Zadania egzaminacyjne 

Meet 11.30 
 

język polski 
Temat: :Rozwiązywanie zestawów 

egzaminacyjnych. 
Meet 10.15. 

edukacja dla bezpieczeństwa  
Temat:Zasady zdrowego stylu życia. 

Materiał zostanie przekazany na g-mail. 

wychowanie fizyczne dz/chł 
Temat::LA-Demonstracja i omówienie 

prawidłowej techniki biegu oraz metodyczne 
ćwiczenia doskonalące. 

Piłka ręczna -i ćwiczenia doskonalące zwody 
ciałem 

e-wychowanie fizyczne/gmail 
 

fizyka 
Temat: Zjawisko załamania światła. 

Materiał zostanie przekazany za pomocą 
Classroom. 
Meet 9.00. 

historia 
Temat:”Bliski Wschód na przełomie XX i 

XXI wieku”. 
Meet godz: 10:15 

język angielski gr 2 
Temat: Wprowadzenie słownictwa: zwroty 
związane z etapami tworzenia produktów. 
Materiał zostanie przekazany przez Gmail. 

lekcja wychowawcza 
Temat:Jak zapamiętywać aktywnie? 

język angielski gr 2 
Temat:Stosowanie mowy zależnej  

w zdaniach twierdzących. 
Meet godz. 10:00 

język polski 
Temat: :Rozwiązywanie zestawów 

egzaminacyjnych. Classroom. 
 

  religia 
Temat: 100 rocznica urodzin Jana 

Pawła II. 
Materiał zostanie przekazany przez 

Gmail. 

Projekt Małopolskie Talenty 
grupa matematyczna 

Meet godz. 14.00 

    Projekt Małopolskie Talenty 
grupa język angielski 

Meet godz. 15:00 

SOBOTA - Projekt Małopolskie Talenty - grupa język angielski - Meet - godz.10.00 

 

 



Plan lekcji - 8b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 18 maja - 22 maja 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

język polski  
Temat: Szkoła pisania - formy 

wypowiedzi. Powtórzenie.  
Materiał - Gmail, Classroom 

Meet 10.00 

edukacja dla bezpieczeństwa  
Temat: Zasady zdrowego stylu życia. 
Materiał zostanie przekazany na g-mail. 

chemia  
Temat: Cukry- budowa, właściwości, 

podział. 
Meet 10:30 

matematyka 
Temat: Styczna do okręgu. 

Meet godz.12.45. 

matematyka  
Temat: Styczna do okręgu. 

Meet godz.12.30. 

matematyka 
Temat: Środek symetrii figury. 

Meet godz 13.00 

fizyka 
Temat: Zjawisko załamania światła. 

Materiał zostanie przekazany za pomocą 
Classroom. 
 Meet 9.00. 

biologia  
Temat: Zasoby przyrody. 

meet 11:15 

geografia 
Temat: 

Podsumowanie wiadomości o wybranych 
krajach Azji 
test 10.45 

język polski  
Temat: Powtórzenie wiadomości.  

Test Classroom 
Meet 11.30 

historia 
Temat:”Bliski Wschód na przełomie XX i 

XXI wieku”. 
Meet godz: 9:00 

 

wiedza o społeczeństwie 
Temat:Sądy i trybunały c.d 

materiały w classroomie 

język polski 
Temat: Rozwiązywanie zestawów 

egzaminacyjnych.  
Materiał - Classroom, Gmail 

wychowanie fizyczne dz. 
Temat:LA-Demonstracja i omówienie 

prawidłowej techniki biegu oraz metodyczne 
ćwiczenia doskonalące. 

Piłka ręczna -i ćwiczenia doskonalące zwody 
ciałem 

e-wychowanie fizyczne/gmail 

j.niemiecki gr1/gr2 
Temat:Jestem chory. Części ciała. 

Meet 10:00 

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

Khan Academy - Funkcje 1/2 
Meet 11:00 

 j. angielski gr 1 
Temat: Zadania egzaminacyjne 

Meet 9.30, zadania w classroomie 
 

j.angielski gr 2 
Temat: Ćwiczenia egzaminacyjne. 

Meet 9.00. 

wychowanie fizyczne chł. 
Temat:LA-Demonstracja i omówienie 

prawidłowej techniki biegu oraz metodyczne 
ćwiczenia doskonalące. 

Piłka ręczna -i ćwiczenia doskonalące zwody 
ciałem 

e-wychowanie fizyczne/gmail 
 

lekcja wychowawcza 
Temat:Pasja, wiedza i kompetencje przy 

wyborze zawodu. 
Meet 8:15 

   j. angielski gr 1 
Temat: Zadania egzaminacyjne 

Meet 11.30, materiały w classroomie 
 

j.angielski gr. 2 
Temat: Ćwiczenia egzaminacyjne 

Meet 12.00 

religia 
Temat: 100. rocznica urodzin Jana Pawła 

II. 
Materiał zostanie przekazany przez Gmail. 

     

SOBOTA - Projekt Małopolskie Talenty - gr. matematyczna - Meet- godz.10.00 /// grupa język angielski - Meet - godz.11.30 
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