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data przedmiot wg planu nauczyciel temat lekcji oraz forma pracy ucznia (praca z
podręcznikiem, wysłanie linku do filmu, pliku,

prezentacji, wypracowanie, ćwiczenie itp.)

sposób
odesłania
zadań do

sprawdzenia

dodatkowe
uwagi

06.05.
środa

Edukacja polonistyczna

Edukacja matematyczna

W-F

Edukacja informatyczna

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Sylwia 
Budzisz

Temat: Powtarzamy wiadomości: znaki interpunkcyjne, 
rodzaje zdań, formy wypowiedzi. 

Lekcja online godz. 11.00 – 13.30

1. Przypomnij sobie informacje dotyczące znaków 
interpunkcyjnych (podręcznik cz. 4 s. 13)
2. Sprawdź się! - test s. 102, 103 ( karty ćwiczeń cz.4)

Temat: Rozwiązywanie zadań niestandardowych.

1. Rozwiąż zadania ze s.52 i 53 (karty ćwiczeń cz.4)

„Ruletka”- zakręć kołem i wykonaj wylosowane 
ćwiczenie.
Miłej zabawy! (link w rubryce obok)

Temat: Edytor tekstu – formatowanie. 

Formatowanie czcionki polega na zmianie jej wyglądu. 
Podstawowe narzędzia formatowania tekstu to: 
pogrubienie i podkreślenie tekstu, zmiana koloru tekstu, 
zmiana kroju i rozmiaru czcionki. Otwórz dokument z 
zapisanymi rymowankami ortograficznymi. Dokonaj 

   

https://
wordwall.net/pl/
resource/
893767/
wychowanie-
fizyczne/wf-
online-w-domu-
%C4%87wiczen
ia 

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
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Język angielski Anna Grzesik

zmiany w całym dokumencie: zmień czcionkę na Arial 12
Na początku tekstu napisz swoje imię, nazwisko i klasę. 
Użyj czcionki calibri 16. Jeśli potrafisz wyrównaj do 
środka (tylko imię, nazwisko, klasa). Pamiętaj, że 
dokument powinien też zawierać rysunki z poprzedniej 
lekcji. Zapisz plik i wyślij. 

Topic: This is our Earth

Celem lekcji jest poznanie stref czasowych. 

EX.15 p. 42 - uczniowie zapoznają się z tekstem i 
słownictwem. 

The Earth - ziemia

Round- dookoła

Half of - połowa czegoś

Sun- słońce

People- ludzie

Daytime- dzień, za dnia

Night- noc

Live - mieszkać, żyć

Nie można 
wysyłać zdjęć, 
tylko załączony 
plik tekstowy. 
Przypominam, 
że każdy uczeń 
po zalogowaniu 
może korzystać 
ze swojej poczty
Outlook oraz 
edytora tekstu 
word w Office 
365. 
sbudzisz@sp2pt.
onmicrosoft.co
m 
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It's daytime- Jest dzień

It's night- Jest noc

Go round and round- kręcić się w kółko,

Every day - każdego dnia

Japan- Japonia

Dark- ciemno

Ex. 16. p.42- Uczniowie czytają zdania i piszą Yes- jeśli 
zdanie zgadza się z tekstem lub No- i piszą prawdziwe 
zdanie zgodnie z tekstem.

Homework: Ex.13 i Ex. 14 p. 40 ( nie wysyłamy pracy 
domowej)

07.05.
czwartek

Edukacja polonistyczna Karina 
Sperczyńska

Temat: Namalowana historia. 

1. Zapoznaj się z wierszem „Jan Matejko” oraz 
informacjami z podręcznika (część 5 s. 3 – 5)
Odpowiedz ustnie na pytania: 
- O kim opowiada wiersz?
- Kim był ten człowiek?
- Co Jan Matejko uwieczniał na obrazach?
3. Zapoznaj się z pojęciami: autoportret, bój, husaria, 
paleta, wiek – leksykon s. 110
Zapisz temat lekcji i notatkę w zeszycie: 
Jan Matejko był wybitnym polskim malarzem. Tworzył 
obrazy o tematyce historycznej, na których przedstawiał 
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Edukacja matematyczna

W-F

Religia 

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Jadwiga 
Żak

najważniejsze postacie i wydarzenia z historii Polski. 
Jego wielkie dzieła to między innymi: „Stańczyk”, „Hołd 
pruski”, „Bitwa pod Grunwaldem” 
5. Obejrzyj obraz Jana Matejki pt. „Konstytucja 3 Maja 
1791 roku”  i wykonaj ćw.1 s. 3 (praca na ocenę)

Temat: Oś czasu. Pojęcie wieku.

Lekcja online godz. 11.00 – 13.30

1. Przeczytaj informacje  z podręcznika ( cz.4 s. 135)
2. Zapisz w zeszycie: Wiek to miara czasu. Jeden wiek ma
sto lat. Wieki zapisujemy znakami rzymskimi.
3. Zapisz liczby za pomocą cyfr arabskich i znaków 
rzymskich
(ćw. 1 i 2 s. 54) 
4. Wykonaj ćw. 3 i 4 s. 54
5. Odczytaj kolejne wieki i lata na osi liczbowej
 (ćw. 5 i 6 s. 55) 

Wykonaj kilka ćwiczeń z piłką. Ćwicz przynajmniej 20 
minut. 

Temat: Jaki jest Bóg?

https://www.youtube.com/watch?v=ZrPN2gRpQI4
(Otwórz link) Słuchając otrzymaliście odpowiedź na 
pytanie, które jest zawarte w temacie zajęć. 
Dlatego Chrystus potrzebuje nas, aby dziś dawać światu 

Prześlij zdjęcie 
do 08.05
pod adres
ksperczynsk  a  @s  
p2pt.onmicrosof
t.co  m  

mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
https://www.youtube.com/watch?v=ZrPN2gRpQI4
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swą miłość. Gdy chodził po ziemi, wówczas sam mógł 
ludziom pomagać. Teraz potrzebuje naszej pomocy- 
naszych rąk, nóg, naszych ust, by kogoś pocieszyć, uszu, 
by kogoś wysłuchać. Chrystus posyła nas do: głodnych, 
spragnionych, chorych….. Pragnie aby chrześcijanin 
kochał wszystkich ludzi. Chce, żeby byli szczęśliwi i 
dostąpili zbawienia. Tego uczy nas Jezus. On powierzył 
nam ważne zadanie: przez dobre uczynki mamy 
ukazywać ludziom miłość i dobroć Boga. W ten sposób 
dajemy świadectwo naszej wiary. 
Otwórz link: 

https://www.youtube.com/watch?v=0s3QqYg9sv

08.05
piątek

Edukacja polonistyczna/
społeczna

Karina 
Sperczyńska

Temat: Kto sprawuje władzę w Polsce?

1. Zapoznaj się ze schematem funkcjonowania państwa
(podręcznik cz.5 s. 6, 7) 
2. Odpowiedz ustnie na pytania:
- Kto sprawuje władzę w naszym państwie?
- Jak nazywają się obecny prezydent i premier Polski?
- Co uchwala parlament?
- Do czego maja prawo wyborcy?
3. Uzupełnij diagram (ćw. 3 s. 4 karty pracy cz. 5)
Odczytaj hasło i wyjaśnij jego znaczenie. 
4. Ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej i zapisz je w 
zeszycie (ćw. 4 s. 4)
5. Wykonaj ćw. 5, 6, 7, 8 s. 5 ( zdania z ćwiczenia 8 
przepisz do zeszytu)

https://www.youtube.com/watch?v=0s3QqYg9svs
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Edukacja matematyczna

Zajęcia kreatywne

Karina 
Sperczyńska

Karina
Sperczyńska

Temat: Obliczanie upływu lat. 

1. Zapisz daty słownie według wzoru (ćw. 2 s. 56 cz. 4)
2. Oblicz ile lat upłynęło (ćw. 3 s. 56)
3. Rozwiąż zadanie 4, 5, 6 s. 57

Temat: Magiczne jajko. 
Przygotuj jajko, szklankę napełnioną wodą i sól 
kuchenną. Jajko włóż do szklanki z wodą i sprawdź, czy 
zatonie. Następnie nasyp do wody soli i ponownie włóż 
jajko. 
Zaobserwuj, co się stanie. 

Dla chętnych
ćw. 7, 8, 9 
s. 57

11.05
poniedziałe
k

Edukacja polonistyczna

Edukacja plastyczna/ 
techniczna

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Temat: O Syrence warszawskiej.

1. Wysłuchaj legendy A. Oppmana pt. „Syrena”
2. Odpowiedz ustnie na pytania:
- Jakie postacie realne i fantastyczne występują w 
legendzie?
- Dlaczego rybacy chcieli złapać syrenę?
- Jakie słowa wypowiedziała syrena na pożegnanie?
- W jaki sposób mieszkańcy wioski upamiętnili przygodę 
z syreną? 
2. Wykonaj ćw. 1 i 2 s. 6
3. Na podstawie wysłuchanej legendy i przeczytanego 
komiksu (podręcznik s. 8-9) dokończ plan wydarzeń.

Wykonaj ilustrację do legendy pt. „Syrena” 
(praca na ocenę)

https://
mail.google.com
/mail/u/0/
#inbox/
FMfcgxwHNCx
RrfnzBQMSnzT
CqTMbmHQg?
projector=1 

Prześlij zdjęcie 
do 13.05
pod adres
ksperczynsk  a  @s  
p2pt.onmicrosof
t.co  m  

mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHNCxRrfnzBQMSnzTCqTMbmHQg?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHNCxRrfnzBQMSnzTCqTMbmHQg?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHNCxRrfnzBQMSnzTCqTMbmHQg?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHNCxRrfnzBQMSnzTCqTMbmHQg?projector=1
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Edukacja matematyczna

Język angielski

Karina 
Sperczyńska

Anna Grzesik

Temat: Obliczenia szacunkowe. 

1.Przeczytaj informacje w podręczniku (cz.4 s. 137) na 
temat obliczeń szacunkowych.
2. Zapisz notatkę do zeszytu:
Obliczenia szacunkowe polegają na podaniu liczb, które 
są bliskie tym wynikom. Stosujemy wtedy takie określenia 
jak: mniej niż…,więcej niż…, prawie, około, powyżej, 
poniżej, między, ponad.

2. Rozwiąż zadanie 1s. 60 oraz 7 i 8 s. 61

Topic : My dream day.- Mój wymarzony dzień

Celem lekcji jest umiejętność opisania wymarzonego 
dnia, czynności dnia codziennego. Uczniowie wykonują 
ćwiczenie w ćwiczeniówce - Ex.15p.41 - Używając 
zwrotów podanych w ramkach, uczniowie układają 5 
zdań o codziennych czynnościach Roszpunki. 

Homework: EX.19 p. 43 ( książka) - Uczniowie mają za 
zadanie narysować w zeszycie siebie wykonujących 
czynności w swoim wymarzonym dniu i opisanie go 
zdaniami. Tytuł pracy - My dream day. 

12.05.
wtorek

Edukacja przyrodnicza Karina 
Sperczyńska

Temat: Z biegiem Wisły. 

1. Na podstawie ilustracji w podręczniku wymień 
miejsca, które warto zobaczyć w Warszawie ( s. 10 -11)
2. Przypomnij sobie nazwy większych miast, przez które 
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Edukacja matematyczna

Edukacja polonistyczna.

Edukacja muzyczna

Religia

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska  

Jadwiga Żak

przepływa Wisła.
3. Wykonaj ćw. 5 s. 9

Temat: Utrwalamy wiadomości.

1. Wykonaj samodzielnie zadania s. 64-65 
 (karty ćwiczeń część 4) – praca na ocenę

Temat: Wisła, najmilsza rzeka i najbliższa. 

Lekcja online godz. 11.00 – 13.30

1. Przeczytaj wiersz Czesława Janczarskiego pt. „Wisła”
 i odpowiedz ustnie na pytania (podręcznik część 5 s. 12) 
2. Wykonaj ćw. 1, 2 i 3 s. 8

Wysłuchaj piosenkę pt. „ Płynie Wisła, płynie” 
i naucz się śpiewać pierwszą zwrotkę. 

Temat: Jezus nam błogosławi. 

1. Jaki gest wykonują ludzie, przyjmując 
błogosławieństwo udzielane przez kapłana na 
zakończenie Mszy Świętej? Podkreśl co trzecią literę, a 
znajdziesz odpowiedź.
ZKRNENAHOKPLKEDRWIZMSYCAŻGLA 
……………………………………………………………
…………………………………………………

Prześlij zdjęcie 
do 13.05
pod adres
ksperczynska@s
p2pt.onmicrosof
t.com

https://
mail.google.com
/mail/u/0/
#inbox/
FMfcgxwHNCx
RrdfxSWBLdx
GdXBGfPBrQ?
projector=1 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHNCxRrdfxSWBLdxGdXBGfPBrQ?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHNCxRrdfxSWBLdxGdXBGfPBrQ?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHNCxRrdfxSWBLdxGdXBGfPBrQ?projector=1
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
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2. Bóg pragnie, byśmy byli szczęśliwi. Jak każdy
z nas powinien postępować, aby Boże błogosławieństwo 
przyniosło owoce?

Moje usta powinny……………… 

Moje ręce powinny……………….. 


