
Plan zajęć - Oddział przedszkolny 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 - 27 marca 2020 r. 
 
Środa - 25 marca 2020 r. 
Temat dnia : Wiosenne buziaki. 
Wykonanie krokusa z bibuły. Oglądanie zdjęć kwiatów rosnących wiosną, nazywanie 
ich. /Ćw. w książce s. 66/ Ćwiczenia grafomotoryczne - praca w kartach pracy. 
Zapoznanie się z filmem edukacyjnym Budzik- Wiosna. Dowolne zabawy przy 
piosence “ Wiosna w błękitnej sukience”. Nauka na pamięć dla chętnych. Materiały 
przekazane osobiście oraz meilowo. 
 
Czwartek - 26 marca 2020 r. 
Temat dnia : 10 oznak wiosny. 
Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 10 . Czytanie nazw kwiatów. Kolorowanie ich 
rysunków. Pisanie liczby 10 - karta pracy s. 73.  Ćwiczenia w książce s. 67-  co 
znajduje się na obrazkach , wyklaskiwanie układu rytmicznego. Dla chętnych 
odnośnik do zabaw z muzyką w domu dla 6-latka  / 
https://www.youtube.com/watch?v=x9F1oqntz_o / Materiały przekazane osobiście 
oraz meilowo. 
 
 
Piątek - 27 marca 2020 r. 
Temat dnia : Powitanie wiosny. 
Rozwiązywanie krzyżówki - naklejanie w odpowiednich miejscach liter tworzących 
nazwy obrazków. Kolorowanie rysunku motyla. - Karty pracy s.70. Łączenie 
obrazków motyli z ich cieniami. Odszukiwanie par takich samych motyli. Kolorowanie 
ich tak samo - Karty pracy s. 71. Praca plastyczna - Bukiet wierzbowych bazi / 
wycinamy sylwetę wazonu z kolorowego papieru, gałązek i przyklejamy na kartce. 
Kuleczki bazi wykonujemy z waty i przyklejamy na gałązkach/. Dla chętnych 
odnośnik do słuchowisk dla dzieci / 
https://www.polskieradio.pl/18/7073%20Polskie%20Radio%20dzieciom%20s%C5%
82uchowisko%20Przebi%C5%9Bniegi / Materiały przekazane osobiście oraz 
mailowo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x9F1oqntz_o
https://www.polskieradio.pl/18/7073%20Polskie%20Radio%20dzieciom%20s%C5%82uchowisko%20Przebi%C5%9Bniegi
https://www.polskieradio.pl/18/7073%20Polskie%20Radio%20dzieciom%20s%C5%82uchowisko%20Przebi%C5%9Bniegi


Plan zajęć - 1a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 - 27 marca 2020 r. 
 
Środa - 25 marca 2020 r. 
Temat dnia: Kazio i źrebak. 
Miara dł- centymetr. Mierzenie linijką. Czytanie tekstu “Kazio…”. Analiza 
wzrokowo-słuchowa wyrazów. Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisania nowych 
liter. Zwierzęta hodowane przez człowieka. Praca w kartach pracy i podręczniku. 
Informacje przekazane SMS. Słuchanie wybranych utworów na empik premium- 
audiobooki. 
 
religia: 
Temat: Panie Zmiłuj się nad nami-Wielki Post. 
Podręcznik s.81  Nauka modlitwy: Któryś za nas cierpiał rany. 
Informacja zadania została  wysłana przez Dziennik Librus- zadania. 
 
 j. angielski 
Temat: Kubuś Puchatek - niezapomniane cytaty. Przygotowanie laurki dla Ważnej 
osoby. 
Materiały przekazane przez dziennik Librus. 
 
Czwartek - 26 marca 2020 r. 
Temat dnia: Małe i duże zwierzęta. 
Dodawanie i odejmowanie typu: 14+3, 17-3. Zwierzęta żyjące na wsi i ich 
potomstwo. Rozwiązywanie zagadek. Ćwiczenia w czytaniu. Praca w kartach pracy i 
podręczniku. Dla chętnych Matzoo. 
 
Piątek - 27 marca 2020 r. 
Temat dnia: Ptaki wracają. 
Nazwy ptaków występujących w wierszu “Ptaki”. Czytanie ze zrozumieniem. 
Układanie i zapisywanie zdań. Ptaki powracające z ciepłych krajów do Polski. Praca 
w kartach pracy i podręczniku. Ilustracja do wybranego wiersza J.Brzechwy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan zajęć - 1b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 - 27 marca 2020 r. 
 
Środa - 25 marca 2020 r. 
Temat : W co się bawić na podwórku? 
 Spostrzeżenia dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na podwórku. 
Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Odejmowanie typu 12-2, 
12-10. Łączenie działań z wynikiem. Wykonanie II śniadania z wykorzystaniem 
warzyw.  Wykonanie pracy plastycznej na temat swojej ulubionej zabawy na 
podwórku. Zapoznanie z malarską twórczością Tadeusza Makowskiego w oparciu o 
obraz “Kapela dziecięca”. Ruch przy muzyce. 
 
P.str.20-21;  ćw. pol. str. 18-19;  ćw, mat. str. 20-21 
Materiały przekazane przez dziennik Librus. 
 
 
 j. angielski 
Temat: Kubuś Puchatek - niezapomniane cytaty. Przygotowanie laurki dla Ważnej 
osoby. 
Materiały przekazane przez dziennik Librus. 
 
 
Czwartek - 26 marca 2020 r. 
Temat: Zabawa. 
Zapoznanie się z tekstem pt ”Zabawa” z cyklu “Listy od Hani i Henia”. Próba oceny 
zachowania bohaterów opowiadania. Ustalanie kolejności zdarzeń w historyjce 
obrazkowej.Ćwiczenia w odejmowaniu liczb typu 17-7, 17-10. Ruch przy muzyce. 
 
P. str.22-23 ;  ćw.pol. str.20-21; ćw. mat. str.22-23.  
Materiały przekazane przez dziennik Librus. 
 
Religia: 
Temat:  Konfesjonał -miejsce pojednania z Bogiem i ludźmi. 
Podręcznik s.79 -przeczytać i wpisać temat do zeszytu.Pod tematem narysować 
konfesjonał. 
Materiały zostały przekazane przez dziennik Librus. 
 
 
 
Piątek - 27 marca 2020 r. 
Temat: Żegnaj, zimo! Witaj, wiosno! 
Wielozdaniowe wypowiedzi na temat obrzędu powitania wiosny w oparciu o tekst i 
ilustracje w podręczniku oraz własne doświadczenia. Doskonalenie techniki czytania 
na różnych poziomach.Przypomnienie fragmentu  utworu “Wiosna” z  “ Czterech pór 
roku” A. Vivaldiego. Ćwiczenia w porównywaniu wielkości i długości. Rozwiązywanie 
zadań tekstowych. Ruch przy muzyce. 
 
P.str. 24-25;  ćw.pol. str. 24-25;  ćw.mat. str.24-25 
Materiały przekazane przez dziennik Librus. 
 
 
 
 



Plan zajęć - 1c 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 - 27 marca 2020 r. 
 
 
 
Środa - 25 marca 2020 r. 
 
Temat dnia: Ptaki wracają 
Rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków wracających wiosną do Polski.Układanie i 
zapisywanie zdań.Podział wyrazów na głoski,litery i sylaby. 
Podr.-s.32.,33.,karty ćwiczeń-s.34.,35.,karty matematyczne-s.36. 
Materiały zostały przekazane przez dziennik Librus. 
 j. angielski 
Temat: Kubuś Puchatek - niezapomniane cytaty. Przygotowanie laurki dla Ważnej 
osoby. 
Materiały przekazane przez dziennik Librus. 
 
Czwartek - 26 marca 2020 r. 
 
Temat dnia: Po co komu woda? 
Ćwiczenia w czytaniu.Zapoznanie z informacjami dot. maszyn napędzanych 
wodą.Rozwiązywanie zadań tekstowych.Obliczanie sum i różnic w zakresie 
20.Przeprowadzenie doświadczenia związanego z trzema stanami skupienia wody. 
Podr.- s.34.-36.,karty ćwiczeń-s.36.,37.,karty matematyczne-s.36.,37. 
Materiały zostały przekazane przez dziennik Librus. 
Religia: 
Temat:  Konfesjonał -miejsce pojednania z Bogiem i ludźmi. 
Podręcznik s.79 -przeczytać i wpisać temat do zeszytu.Pod tematem narysować 
konfesjonał. 
Materiały zostały przekazane przez dziennik Librus. 
 
Piątek - 27 marca 2020 r. 
 
Temat dnia:Rośliny w naszej klasie. 
Doskonalenie umiejętności czytania.Rozpoznawanie roślin doniczkowych i 
zapisywanie ich nazw.Układanie obrazka z puzzli.Dodawanie w zakresie 
20.Rozwiązywania zadań z treścią. 
Podr.-s.37.,karty ćwiczeń-s.38.,39.,karty matematyczne-s.40.,41. 
Materiały zostały przekazane przez dziennik Librus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan zajęć - 2a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 - 27 marca 2020 r. 
 
Środa - 25 marca 2020 r. 
Temat:”Już to umiem, już to wiem”- doskonalenie poznanego 
materiału-uzupełnianie mini-testu Karty Pracy zintegrowane str 26, Powtórzenie 
wiadomości o poznanych częściach mowy-uzupełnienie malowanki-Zadania 
dodatkowe str 88.Doskonalenie tabliczki mnożenia na podst ćwiczeń -Karta Pracy 
str.44-45-Matematyka  
j. angielski 
Temat: Kubuś Puchatek - niezapomniane cytaty. Przygotowanie laurki dla Ważnej 
osoby. 
Materiały przekazane przez dziennik Librus. 
 
 
Czwartek - 26 marca 2020 r. 
Temat dnia-”Co nowego na wiosnę”-, co dzieje się w świecie zwierząt, gdy nadchodzi 
wiosna - na podstawie tekstu “Wiosenne nowiny” i ilustracji. Ćwiczenia doskonalące czytanie 
tekstów na różnych poziomach. Łączenie symbolu pogody z jego wyjaśnieniem. 
Uzupełnianie zdań na podstawie wysłuchanego tekstu. Łączenie liniami sylab tworzących 
nazwy zwierząt. Zapisywanie nazw zwierząt, które wiosną budzą się z zimowego snu. 
Stopniowanie przymiotników. Poczytanka “Nareszcie wiosna?”Podrecznik str 90 Zadanie 
domowe-Podręcznik cz.4 str 36-37 , zad 4 do zeszytu.Kart Pracy (w linie) str .38-39. 
Obliczanie kalendarzowe Podręcznik str 105-Matematyczne Karty Pracy str 16-17 bez zad.8 
 
Religia: 
Temat:  W ogrodzie Eden. 
Zadanie: 
Podręcznik s.92  -przeczytać i przepisać temat lekcji do zeszytu. 
Odpowiedzieć pisemnie na pytanie:Jak człowiek powinien dbać o świat, w którym 
żyje? 
Materiały przekazane przez dziennik Librus. 
 
 
Piątek - 27 marca 2020 r. 
Temat dnia: “Wiosenne kwiaty”.Rozmowa na temat oznak wiosny i pierwszych 
wiosennych kwiatów na podstawie wiersza Barbary Lewandowskiej Wiosna i 
ilustracji. Zapoznanie U. z roślinami chronionymi w Polsce. Ćwiczenia w czytaniu 
tekstów na różnych poziomach. Wskazywanie w treści wiersza nazw roślin i 
zapisanie ich w kolejności alfabetycznej. Nauka na pamięć wiersza “Wiosna”-dla 
chętnych . Piszemy poprawnie: pisownia -ść w zakończeniach wyrazów. Łączenie 
wyrazów zakończonych na -ść, -ści. Układanie i zapisywanie wyrazów z 
zakończeniem -ść. Zadanie domowe Podręcznik str 38-39- do zeszytu zad 4, Karty 
Pracy str 40-42. Matematyka-kąt prosty-własności prostokąta- zapoznanie z 
wiadomościami na pdst-Podręcznik str.106, Karty Pracy str 18-19 
Praca plastyczna (termin dowolny)- “Wiosenny kwiat”-malowanki do wydruku 
będą się znajdowały w wiadomościach w Librusie. Mile widziane ozdobienie różnymi 
, łączonymi technikami np wydzieranka, wyklejanka, malowanie farbami itp. 
 
Warto obejrzeć informacje zawarte w podanych stronach internetowych 
https://learningapps.org/1392201 
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 
https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg 
https://www.youtube.com/watch?v=0J8-ca6vK_k 

https://learningapps.org/1392201
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg
https://www.youtube.com/watch?v=0J8-ca6vK_k


Plan zajęć - 2b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 - 27 marca 2020 r. 
 
Środa - 25 marca 2020 r. 
Od projektu do realizacji.  
Jak powstaje dom? 
Porządkowanie i zapisywanie kolejnych etapów powstawania domów na podstawie 
ilustracji i własnych spostrzeżeń.Uzupełnianie zdania na temat swojego pokoju. 
P.s.48-49. K. s.54-55.  
Doskonalenie umiejętności geometrycznych; różnice i podobieństwa pomiędzy 
kwadratem a prostokątem.  Rozwiązywanie zadań tekstowych. KM.s. 50-51. 
Materiał został przekazany uczniom przez Librus. 
 
j. angielski 
Temat: Food 
lista słówek do przepisania oraz link do wierszyka online 
https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone/level2/songs/unit4/chant?cc=pl&selLa
nguage=pl przesłane za pomocą modułu zadania domowe 
 
religia 
Temat:Uczniowie Jezusa. 
Materiały do lekcji przesłane przez Librus-wiadomość do rodzica. 
 
Czwartek - 26 marca 2020 r. 
Kto buduje dom? 
Wyjaśnienie, na czym polega praca osób, dzięki którym powstaje dom, na podstawie 
tekstu i ilustracji. Odczytywanie nazw maszyn pracujących na budowie. Utrwalenie 
liczby pojedynczej i mnogiej. Powtórzenie pisowni nazw zawodów zakończonych na 
-arz. Czasowniki w czasie przyszłym - przypomnienie.  P.s 50,51. K.s. 56-57. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych - mnożenie i dzielenie do 100. KM.s. 52-53. 
Materiały przesłane przez Librus. 
 
Piątek - 27 marca 2020 r. 
Klasowy projekt. 
Samodzielne przeczytanie opowiadania “ Projekt “ Paryż “. Ustalanie zasad pracy 
nad projektem. Ćwiczenia w starannym, kształtnym pisaniu. Uzupełnianie tabeli 
poznanymi częściami mowy. P.s. 52-53. K.s. 58-59-60. 
Wykonanie “ Wieży “ na podstawie instrukcji. P.s.61. 
Materiał przekazany rodzicom przez Librus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone/level2/songs/unit4/chant?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone/level2/songs/unit4/chant?cc=pl&selLanguage=pl


Plan zajęć - 3a 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 - 27 marca 2020 r. 
 
Środa - 25 marca 2020 r. 
Ed. wczesnoszkolna - Temat: Legenda o królu ryb.  
Czytanie legendy Bajka o królu ryb - M. Przewoźniaka. Miejsce i czas akcji, 
bohaterowie, wydarzenia realistyczne i fantastyczne. Cechy głównego bohatera.  
P 24-25, KP 19/1,2,3, KP 20/4,5.  
Praca plastyczna - farby - KP 20/6 
Materiały przekazane przez dziennik Librus. 
 
Informatyka - Temat: Logowanie się do dziennika Librus. Odczytywanie 
informacji. 
 
Język angielski - Temat: Czas zegarowy.  
Materiały przekazane przez dziennik Librus. 
 
Czwartek - 26 marca 2020 r. 
Ed. wczesnoszkolna - Temat: Legenda o królu ryb. 
Działania na wyrażeniach dwumianowanych - dekagramy i gramy. Rozwiązywanie 
zadań tekstowych. 
P 119, KM 14/1,2,3,4 KM 15/5,6,7,8 KM 70/6 - do zeszytu 
Piramida zdrowego żywienia.  
Materiały przekazane przez dziennik Librus. 
 
 
Piątek - 27 marca 2020 r. 
Ed. wczesnoszkolna - Temat: Nad jeziorami. 
Czytanie wiersza z podziałem na role. Tworzenie rodziny wyrazu - ryba. Poznanie 
nazw stref jeziora. Znajdowanie informacji o roślinach i zwierzętach zamieszkujących 
jeziora i powierzchnię wody.  
P 27, P 30 - doświadczenie dla chętnych /detergent/, KP 21/1,2,3 KP 22/4,5,6 - do 
zeszytu 
Materiały przekazane przez dziennik Librus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan zajęć - 3b 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 - 27 marca 2020 r. 
 
Środa - 25 marca 2020 r. 
Temat dnia: Ruchy Ziemi 
Czytanie ze zrozumieniem tekstów: Układ Słoneczny, Ruch obrotowy Ziemi, Ruch 
obiegowy Ziemi. Podpisywanie planet Układu Słonecznego.Szukanie w różnych 
źródłach informacji o zwyczaju topienia marzanny. Uzupełnianie opisu wyrazami w 
odpowiedniej formie. Ćwiczenia ortograficzne- pisownia wyrazów z h,ch. 
P 38-40, K ćw. 33-35 
Przeliczanie jednostek czasu zegarowego.Odczytywanie i zapisywanie wskazań 
zegarów. 
P 122- 123, K mat. 22-23 
Zadanie plastyczne- wykonanie portretu marzanny z wykorzystaniem nalepek. K 
ćw.34, ćw. 4 
Materiały przekazane rodzicom przez SMS-em. (link do filmu o Układzie 
Słonecznym) 
 
Język angielski: 
 
Czwartek - 26 marca 2020 r. 
Temat dnia: Wypalanie traw 
Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu zamieszczonego pod obrazem Józefa 
Chełmońskiego Wiosna. Kaczeńce.Opisywanie krajobrazu za oknem. Układanie 
wypowiedzi pisemnej na podstawie tekstu Wypalanie traw. 
P 41-43, K ćw. 36-37 
Materiały przekazane rodzicom SMS-em. 
 
Piątek - 27 marca 2020 r. 
Temat dnia: Wypalanie traw 
Obliczenia zegarowe bez przekroczenia progu 60 minut. Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
Leksykon- wyjaśnienie niezrozumiałych wyrazów; horyzont, kokon, modliszka. 
P 124, K mat. 24-25. 
Materiały przekazane rodzicom SMS-em. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan zajęć - 3c 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 - 27 marca 2020 r. 
 
Środa - 25 marca 2020 r. 
 Temat:Wypalanie traw 
Odczytanie hasła z plątaninki sylabowej. Kaczeńce. Ciche czytanie ze zrozumieniem 
tekstu zamieszczonego pod obrazem. Opisywanie krajobrazu za oknem. Przewodnik 
prawdziwych tropicieli. Jesień.  Rozpoznawanie części mowy. Kolorowanie obrazka 
według podanego kodu. Obliczenia zegarowe bez przekraczania progu 60 minut. 
Odczytywanie godzin na zegarach. Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia 
zegarowe. Rozwiązywanie złożonych zadań tekstowych. Oglądanie reprodukcji 
obrazu Józefa Chełmońskiego Wiosna. Kaczeńce. P s.41-43;KP s.36-37 ; KM 
s.24-25,z.2,3,4,5,7  
Materiały przekazane przez dziennik Librus, sms, WhatsApp 
 j. angielski 
Temat: Kubuś Puchatek - niezapomniane cytaty. Przygotowanie laurki dla 
Ważnej osoby. 
Materiały przekazane przez dziennik Librus. 
 
 
Czwartek - 26 marca 2020 r. 
Temat: Uwaga!Powódź! 
Sytuacji na rzekach wiosną na podstawie tekstu i ilustracji w podręczniku. 
Redagowanie ogłoszenia o zaginięciu psa.. Poczytanka Powódź. Formułowanie 
odpowiedzi na pytanie: "Jak zapobiegać powodziom?" z wykorzystaniem informacji 
zawartych w tekście. Wykonywanie obliczeń zegarowych z przekroczeniem progu 60 
minut według wzorów. Zamiana minut i sekund na sekundy. Doskonalenie 
dodawania z przekroczeniem progu 60 minut. Rozwiązywanie zadań tekstowych na 
obliczenia czasowe z przekroczeniem progu 60 minut. Noni na tropie - zadania 
powtórzeniowe. Zadania dodatkowe. Zrób to sam! Wykonanie tratwy zgodnie z 
podaną instrukcją. P s. 44-45; KP s.38-39, z.1,2,3;KM s.26-27, z. 4,5,8; s. 28-29, 
z.1-4  
Materiały przekazane przez dziennik Librus, sms, WhatsApp) 
 
 
Piątek - 27 marca 2020 r. 
Temat: Wiosenne zakochanie 
Nazywania stanów emocjonalnych na podstawie tekstu Wiosna, wiosna z cyklu 
"Listy od Hani i Henia". Kończenie zdań wyjaśniających, dlaczego dziewczynka lubi 
wiosnę, na podstawie tekstu. Odczytanie powiedzenia z rozsypanki wyrazowej. 
Pisemne wyjaśnienie jego znaczenia. Uzupełnianie rodziny wyrazu miły. 
Dopisywanie wyrazów przeciwstawnych do wyrazu miły. Liczba pojedyncza i liczba 
mnoga rzeczowników oraz przymiotników. Ćwiczenia dodatkowe.Lekcje 
programowania. P s.46-47; KP s. 40-41; 42-43 z.1-4  
Materiały przekazane przez dziennik Librus, sms, WhatsApp. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan lekcji - 4a 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 - 27 marca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

  j. polski 
Temat: Pisownia “rz” 

po spółgłoskach. 
Wiadomości przekazane 

uczniom za pomocą e-mail; 
ćwiczenia s.32-38. 

informatyka gr. chł 
Temat: Bezpieczeństwo w 

sieci . 
Materiał przekazany przez 

Librus i Gmail 
 

j. angielski 
Temat: Nazwy części ciała. 
Materiał zostanie przekazany 

przez dziennik Librus. 
Podręcznik str. 85, zad. 9 

  j. angielski 
Temat: Ćwiczenia 

leksykalno - gramatyczne.  
Materiał zostanie przekazany 

przez dziennik Librus. 

informatyka gr. dz 
Temat: Bezpieczeństwo w 

sieci . 
Materiał przekazany przez 

Librus i Gmail 
 

przyroda 
Temat:  Choroby, którymi 

można się zarazić. 
ćwiczenia str.77 

 
 

  matematyka 
Temat: Ułamki i liczby 

mieszane na osi liczbowej. 
Materiał zostanie przekazany 

za pomocą e-maili. 

matematyka 
Temat: Porównywanie 

ułamków. 
Materiał zostanie 

przekazany za pomocą 
e-maili. 

j. polski 
Temat:  Pisownia wyrazów  

z “u”. 
Wiadomości przekazane 
uczniom za pomocą e-mail; 
ćwiczenia s .42-44. 

 
 

   WF chł 
Temat:Ogólnorozwojowy 

obwód stacyjny 
Materiał przekazany przez 

librus 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 - 27 marca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

      religia 
  Temat: Przeciwnik 
Bożych zamiarów. 

Materiał przekazany przez 
dziennik Librus 

 

informatyka gr. dz 
Temat: Bezpieczeństwo w 

sieci . 
Materiał przekazany przez 

Librus i Gmail 

j. angielski 
Temat: Czas teraźniejszy 

prosty -utrwalenie. 
Materiał przekazany przez 

dziennik Librus. 

  j. polski 
Temat: Mistrz ortografii. 
Materiał przekazany przez 

dziennik Librus 

informatyka gr. chł 
Temat: Bezpieczeństwo w 

sieci . 
Materiał przekazany przez 

Librus i Gmail 

historia 
Temat: “W czasach 

Stanisława  Augusta”. 
(Uczniowie otrzymali karty 

pracy na librus) 

  j. angielski 
Temat: Cytaty z Kubusia 

Puchatka. 
Materiał przekazany przez 

dziennik Librus. 

przyroda 
Temat: Choroby, którymi 

można się zarazić. 
ćwiczenia str.77 

matematyka 
Temat: Obwody 

prostokątów i kwadratów. 
Materiał zostanie 

przekazany przez dziennik 
Librus 

   wf chł 
Temat:Ogólnorozwojowy 

obwód stacyjny 
Materiał przekazany przez 

dziennik Librus 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 - 27 marca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

  j. polski 
Temat: Spotkanie z lekturą 

“Tajemniczy ogród”  
Materiał przekazany przez 

Librus 

geografia 
Strefy klimatyczne i 

krajobrazowe  
Podręcznik 108-111 

ćwiczenia str.65 zad. 1 i 2 
materiał w Librusie 

biologia 
Temat: Poprawa 

sprawdzianu “ Wirusy, 
bakterie, protisty i grzyby” 

Uczniowie otrzymali test 
przez librus 

  j. angielski 
Temat: Zadawanie pytań 

dotyczących przeszłości. 
Podręcznik str. 86, ćw. 4, 
str. 87 ćw.1. Dodatkowy 

materiał zostanie 
przekazany przez dziennik 

Librus.  

j. polski 
Temat: Redagujemy list  

do bohatera lektury.  
Materiał przekazany przez 

Librus 

historia 
Temat:”Początki 

Pierwszych Piastów” 
 Uczniowie otrzymali 
zadania przez librus 

  muzyka 
Temat: Śpiewajmy razem - 

chór. 
Materiał przekazany przez 

Librus.  

matematyka 
Temat: Zapisywanie 

ułamków dziesiętnych 
Materiał przekazany przez 

Librus 

informatyk gr. dz 
Temat: Programowanie z 
Studio Code - Minecraft 

uczniowie dostaną  kody do 
strony z kursem przez 

zadanie w dzienniku librus 

  matematyka 
Temat: Zapisywanie 

ułamków dziesiętnych 
Materiał przekazany przez 

Librus 
 

WF chł 
Temat:Ogólnorozwojowy 

obwód stacyjny 
Materiał przekazany przez 

librus 
 

informatyk gr. ch 
Temat: Programowanie z 
Studio Code - Minecraft 

uczniowie dostaną  kody do 
strony z kursem przez 

zadanie w dzienniku librus 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 - 27 marca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

  j. polski 
    Temat: Sąd nad 

Syzyfem. 
Podr. s.268.-270. 
Materiały zostały 

przekazane przez dziennik 
Librus. 

geografia 
Strefy klimatyczne i 

krajobrazowe 
Podręcznik str.108-111 
ćwiczenia str 65 zad.1i2 

materiały w Librusie 

biologia 
Temat: Poprawa 

sprawdzianu “ Wirusy, 
bakterie, protisty i grzyby” 

Uczniowie otrzymali test 
przez librus 

 

  j. angielski 
Temat: Zadawanie pytań 

dotyczących przeszłości. 
Podręcznik str. 86, ćw. 4, 
str. 87 ćw.1. Dodatkowy 

materiał zostanie 
przekazany przez dziennik 

Librus. 

j. polski 
   Temat: Powtórzenie 

wiadomości o 
wypowiedzeniach. 
Podr. s.207.-209. 

Ćwiczenia s.78.-81. 
Materiały zostaną 

przekazane przez dziennik 
Librus. 

historia 
Temat:”Początki 

Pierwszych Piastów” 
 Uczniowie otrzymali 
zadania przez librus 

  religia 
Temat: Przypowieści 

Jezusa. 
Podręcznik str.125 

-127.Dodatkowy materiał 
został przesłany przez 

dziennik Librus. 

matematyka 
Temat: Zapisywanie 

ułamków dziesiętnych 
Materiał przekazany przez 

Librus 

informatyk gr. 1 
Temat: Programujemy w 

środowisku Baltie 
Materiały zostały 

przekazane przez dziennik 
Librus. 

  matematyka 
Temat: Zapisywanie 

ułamków dziesiętnych 
Materiał przekazany przez 

Librus 
 
 

 informatyk gr. 2 
Temat: Programujemy w 

środowisku Baltie 
Materiały zostały 

przekazane przez dziennik 
Librus. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 - 27 marca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

  j. polski 
Temat: Sprawdzamy nasze 

umiejętności.  
Informację o pracy 

uczniowie otrzymali przez 
Librus 

geografia 
Strefy klimatyczne i 

krajobrazowe 
Podręcznik str.108-111 
ćwiczenia str 65 zad.1i2 

materiały w Librusie 

biologia 
Temat: Poprawa 

sprawdzianu “ Wirusy, 
bakterie, protisty i grzyby” 

Uczniowie otrzymali test 
przez librus 

 

  j. angielski 
Temat: Utrwalenie 

czasowników 
nieregularnych. ( 

Informacja poprzez moduł 
zadania domowe). 

j. polski 
Temat: Zdarzenie, wątek, 

fabuła.  
Materiał oraz link do ćwiczeń 

przekazany przez Librus 

historia 
Temat:”Początki 

Pierwszych Piastów” 
 Uczniowie otrzymali 
zadania przez librus 

  technika 
Temat: Wokół metali 

Informację o pracy 
uczniowie otrzymali przez 

Librus 
 
 

matematyka 
Temat: Dodawanie i 

odejmowanie ułamków 
dziesiętnych. 

Materiały zostały 
przekazane przez dziennik 

Librus. 

muzyka 
Temat: Śpiewajmy razem - 

chór. 
Materiał przekazany przez 

Librus.  
 

  matematyka 
Temat: Różne sposoby 
zapisywania długości i 

masy. 
Materiały zostały przesłane 

przez dziennik Librus. 

WF chł 
Temat:Ogólnorozwojowy 

obwód stacyjny 
Materiał przekazany przez 

librus 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 - 27 marca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

  j. polski  
Temat: Dlaczego śnimy? 

Sprawdź siebie.  
Informacje przekazane 

przez Librus 

j. angielski 
Temat: DIY - posługiwanie 
się konstrukcją “be going 
to” (materiały w classroom) 

biologia 
Temat: Płazy - przegląd i 

znaczenie 
Uczniowie otrzymali 

materiały przez librus i gmail 

  geografia 
Rolnictwo Danii i Węgier 

lekcja on-line 
karta pracy oraz aplikacja 
udostępnione na szkolne 

konta@ 

j. polski 
Temat: #ZostańWDomu. 

 A co czytasz?  
Materiał przekazany przez 

Librus iGmail 

historia 
Temat: Wielka Rewolucja 

Francuska. 
Materiały linki do prezentacji 

i filmu przekazane przez 
Librus 

  plastyka 
Temat Wykonanie Kartki 

wielkanocnej. 
Materiał przekazany przez 

dziennik Librus 

matematyka 
Temat: Porównywanie 

liczb. 
Materiał przekazany przez 

Librusa i Gmaila. 

informatyk gr. 1 
Temat: Bezpieczeństwo w 

sieci . 
Materiał przekazany przez 

Librus i Gmail 

  matematyka 
Temat: Utrwalenie 

wiadomości - 
procenty.Materiał 

przekazany przez Librusa. 

wf chł 
Temat:Ogólnorozwojowy 

obwód stacyjny 
Materiał przekazany przez 

librus 

informatyk gr. 2 
Temat: Bezpieczeństwo w 

sieci . 
Materiał przekazany przez 

Librus iGmail 

   wf dz  
Temat:Kształtowanie  
gibkości w obwodzie 

stacyjnym. 
Materiał przekazany przez 

Librus. 

 

 

 



Plan lekcji - 6b 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 - 27 marca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

  
 

j. polski 
Temat: Powtórzenie 

wiadomości o częściach 
mowy; rzeczownik, 

przymiotnik, czasownik. 
Wiadomości przekazane 

uczniom za pomocą e-mail. 

geografia 
Rolnictwo Danii i Węgier 
karta pracy oraz aplikacja 
udostępnione na szkolne 

konta@ 

biologia 
Temat: Płazy - przegląd i 

znaczenie 
Uczniowie otrzymali 

materiały przez librus i gmail 

  j. angielski gr.1 
Temat: Londyn i Edynburg 
- film. (materiały przesłane 

przez Librus) 

j. polski 
Temat: Sztuka teatralna 

“Zemsta”-recenzja. 
Wiadomość przekazane 
uczniom przez Librus. 

 

historia 
Temat: “Filmy historyczne 
- Absolutyzm we Francji 
oraz Powstanie Stanów 

Zjednoczonych”  
Uczniowie otrzymają na 

maila pytania do tych filmów. 

  j. angielski gr. 2 
Temat: DIY - posługiwanie 
się konstrukcją “be going 

to” (materiały w 
classroomie) 

matematyka 
Temat: Porównywanie 

liczb. materiały przesłane 
przez Librus i gmail 

 

informatyk gr. ch 
Temat: Programowanie z 
Studio Code - Minecraft 

uczniowie dostaną  kody do 
strony z kursem przez 
szkolne  konto Google 

  matematyka 
Temat: Porównywanie 

liczb. materiały przesłane 
przez Librus 

 

wf chł 
Temat:Ogólnorozwojowy 

obwód stacyjny 
Materiał przekazany przez 

librus 
 

informatyk gr.dz 
Temat: Programowanie z 
Studio Code - Minecraft 

uczniowie dostaną  kody do 
strony z kursem przez 
szkolne  konto Google 

   wf dz- 
Temat:Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe w domu 
informacja na Librusie 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 - 27 marca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

  j. polski 
Temat: Obejrzenie  filmu 

“Szatan z VII klasy” - 
lektury na ekranie. 
Uczniowie otrzymali 

wiadomość przez Librus . 

geografia 
Rolnictwo Danii i Węgier 
karta pracy oraz aplikacja 
udostępnione na szkolne 

konta@ 

biologia 
Temat: Płazy - przegląd 

znaczenie 
Uczniowie otrzymali 

materiały przez librus i gmail 

  j. angielski gr.1 
Temat: Londyn i Edynburg 
- film. (materiały przesłane 

przez Librus) 

j. polski 
Temat: Świąteczne 
tradycje zawarte w 

przepisach. 
Materiały przekazane przez 
Librus dotyczące tradycji. 

historia 
Temat: Rewolucja 

francuska - przyczyny, 
przebieg i skutki. 
Materiały, link do 

prezentacji, odniesienie do 
filmu przekazane przez 

Librus 

  j. angielski gr. 2 
Temat: Ćwiczenia 

leksykalno - gramatyczne.  
Zakres materiału został 

przesłany przez dziennik 
Librus.  

matematyka 
Temat:Dodawanie i 
odejmowanie liczb 

wymiernych ujemnych. 
Materiał został przesłany 

przez dziennik Librus. 

informatyk gr.ch 
Temat: Programowanie z 
Studio Code - Minecraft 

uczniowie dostaną  kody do 
strony z kursem przez 
szkolne  konto Google 

  matematyka 
Temat: Dodawanie i 
odejmowanie liczb 

całkowitych. 
Materiały przekazane przez 

dziennik Librus. 

wf chł 
Temat: Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe w domu. 
materiały w wiadomośc 

Librus 

informatyk gr.dz 
Temat: Programowanie z 
Studio Code - Minecraft 

uczniowie dostaną  kody do 
strony z kursem przez 
szkolne  konto Google 

   wf dz 
Temat: Kształtowanie 
gibkości w obwodzie 

stacyjnym. 
Materiały przekazane przez 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 - 27 marca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

  j. polski 
Temat: Opis przeżyć - 
ćwiczenia redakcyjne. 
Informacje oraz pliki z 

ćwiczeniami przekazane 
przez Librus 

j. niemiecki 
Meine coole Schule- In der 

Schule. 
Podręcznik, zeszyt ćwiczeń, 

str.46 
materiały przesłane drogą 
mailową (poczta szkolna) 

geografia 
Warunki rozwoju rolnictwa 

w Polsce 
Podręcznik str 124-127 
pozostałe informacje na 
kontach @ 

  j. angielski 
Future forms - przyszłość 
(materiały przesłane na 

classroom) 

biologia 
Temat: Układ oddechowy 
człowieka - powtórzenie 
wiadomości 

Uczniowie otrzymali 
materiały przez librus i gmail 

chemia 
Temat: Wiązania 
chemiczne - 
podsumowanie 

Uczniowie otrzymali 
materiały przez librus  

  informatyka gr.dz 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - 
rysowanie z kodem. 

uczniowie dostali kody do 
strony z kursem 

matematyka 
Temat: Równania - zadania 

tekstowe.  
Materiał na Classromie 

wf chł 
Temat:Ogólnorozwojowy 

obwód stacyjny 
Materiał przekazany przez 

librus 

  informatyka gr. ch 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - 
rysowanie z kodem. 

uczniowie dostali kody do 
strony z kursem 

fizyka  
Temat: III zasada dynamiki 

Newtona. Zjawisko 
odrzutu. 

Materiał zostanie 
przekazany za pomocą 

e-mail.. 

 
wf dz 

Temat:Ogólnorozwojowy 
obwód stacyjny 
Materiał zostanie 

przekazany za pomocą 
gmaila 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 - 27 marca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

  informatyka gr. dz 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - 
rysowanie z kodem. 

uczniowie dostali kody do 
strony z kursem 

 

j. niemiecki 
Temat: Meine coole 

Schule- In der Schule. 
Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 

str.46 
materiały przesłane drogą 
mailową (poczta szkolna) 

chemia 
Temat: Wiązania 

chemiczne - 
podsumowanie 

wiadomości 
Uczniowie otrzymali 

materiały przez librus  

  informatyka gr. ch 
Temat: Programowanie z 

Khan Academy - 
rysowanie z kodem. 

uczniowie dostali kody do 
strony z kursem 

 

j. polski 
Temat:Przypomnienie 

wiadomości o środkach 
stylistycznych. 

Wiadomość przekazane 
uczniom przez Librus. 

j. angielski 
Temat: Future forms - 
przyszłość. (materiały 

przesłane przez classroom) 

  biologia 
Temat: Układ oddechowy 
człowieka - powtórzenie 

wiadomości 
Uczniowie otrzymali 

materiały przez librus i gmail 

matematyka 
Temat: Równania - 

utrwalenie. 
Materiał przesłany przez 

Librusa i Gmail. 

wf chł 
Temat:Ogólnorozwojowy 

obwód stacyjny 
Materiał przekazany przez 

librus 
 

                     geografia 
Warunki rozwoju rolnictwa 

w Polsce 
Podręcznik str 124-127 
pozostałe informacje na 
kontach @ 

fizyka 
Temat: III zasada dynamiki 

Newtona. Zjawisko 
odrzutu. 

Materiał zostanie 
przekazany za pomocą 

e-maili. 

wf dz 
Temat:Ogólnorozwojowy 

obwód stacyjny 
Materiał przekazany za 

pomocą gmaila 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 - 27 marca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

  geografia 
        Temat:  Rolnictwo Azji. 

Podręcznik str 23-27- 
reszta informacji 
 na kontach @ 

j. niemiecki gr. 1 
Temat: In der Praxis. 

Uczniowie otrzymali materiały 
drogą mailową. 
(poczta szkolna) 

wos 
Temat: Sejm i Senat. 

Podręcznik str.134-135 
Pozostałe informacje na 

kontach @ 

  j. angielski gr. 1 
Temat: Wprowadzenie do 

strony biernej - czasy 
teraźniejsze (film, prezentacja i 

ćwiczenia w classroomie) 

j. niemiecki gr. 2 
Temat: Mit dem Bus oder zu 

Fuss.  
Uczniowie otrzymali materiały 

drogą mailową 
(poczta szkolna). 

chemia 
Temat: Metanol i etanol - 

podsumowanie wiadomości.  
Uczniowie otrzymali materiały 

przez Librus. 

  j. angielski gr. 2 
Temat: Wypowiedź pisemna: 

wpis na bloga.  
Uczniowie otrzymali treść 

zadania do odesłania przez 
dziennik Librus.  

j. polski 
Temat:  Kamienie na szaniec 
A. Kamińskiego przykładem 

literatury faktu, 
charakterystyka bohaterów. 
Uczniowie otrzymali materiały 

przez Librus.  

edb 
Temat: Inne groźne przypadki. 
Uczniowie otrzymali materiały 

prze gmail 

  biologia 
Temat: Cechy populacji 

biologicznej. 
Uczniowie otrzymali materiały 

przez librus i gmail. 

matematyka 
Temat: VAT i lokaty bankowe 

- podsumowanie. 
Materiały przekazane w 

Classroom 

wf chł 
Temat:Ogólnorozwojowy 

obwód stacyjny 
Materiał przekazany przez 

librus 

   fizyka 
Temat: Fale dźwiękowe. 

Wysokość 
 i głośność dźwięku. 

Materiał zostanie przekazany 
za pomocą e-maili/przez 

Classroom. 

wf dz 
Temat:Ogólnorozwojowy 

obwód stacyjny. 
Materiał  przekazany za 

pomocą gmaila. 
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Tygodniowy zakres treści nauczania: od 25 - 27 marca 2020 r. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

  j. polski 
Temat: Spotkanie 

 z bohaterami lektury 
 E. Nowak pt. 

“Bransoletka”  
Informacje i linki przesłane 

przez Gmail 

wf dz. 
Temat:Ogólnorozwojowy 

obwód stacyjny 
Materiał  przekazany 
za pomocą gmaila 

wos 
Sejm i Senat 

Podręcznik 134-135 
pozostałe informacje na 

kontach @ 

  j. angielski gr. 1 
Temat: Wprowadzenie do 

strony biernej - czasy 
teraźniejsze (film, 

prezentacja i ćwiczenia w 
classroomie) 

 

wf. chł. 
TEMAT: Ogólnorozwojowy 

obwód stacyjny 
Materiał przekazany przez 

librus 

j. niemiecki gr. 1 
Temat: In der Praxis 
Uczniowie otrzymali 

materiały drogą mailową. 
(poczta szkolna) 

  j. angielski gr. 2 
Temat: Mowa zależna w 

twierdzeniach i 
przeczeniach (materiały 

przesłane przez classroom) 

geografia 
 Rolnictwo Azji 

Podręcznik str 23-27 
reszta informacji 
 na kontach @ 

 
 

j. niemiecki gr. 2 
Temat: In der Praxis 
Uczniowie otrzymali 

materiały drogą mailową. 
(poczta szkolna) 

  biologia 
Temat: Cechy populacji 
biologicznej 

Uczniowie otrzymali 
materiały przez librus i gmail 

matematyka 
Temat: Bryły - utrwalenie. 
Materiał przekazany przez 

Librusa i Gmaila. 
 

chemia 
Temat: Metanol i etanol - 
podsumowanie 
wiadomości 

Uczniowie otrzymali 
materiały przez librus 
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