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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

22.04.
środa

Edukacja polonistyczna/
społeczna

Edukacja matematyczna

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Temat:Uwaga! Zwierzęta!

1.Przeczytaj ze zrozumieniem tekst z podręcznika 
s. 50 oraz zapoznaj się z zasadami zachowania wobec
dzikich zwierząt ( podręcznik s.51)
2. Obejrzyj film pt. „ Co zrobić, gdy zaatakuje pies?”.
Postaraj się zapamiętać i przećwicz bezpieczną 
pozycję żółwia (wykonaj ćw. 1 s.46)
3. Zapisz temat lekcji oraz przepisz notatkę do 
zeszytu: Nie należy dotykać nieznanych zwierząt 
domowych i dzikich! Zwierzęta mogą być nosicielami
różnych groźnych chorób, dlatego zawsze po zabawie
z nimi należy umyć ręce! Powinniśmy zachować 
ostrożność w kontaktach nawet ze zwierzętami, które 
znamy!
4. Uzupełnij diagram (ćw.2 s.46) Odczytaj hasło
 i ułóż z nim zdanie w zeszycie.
5. Pokoloruj rysunek zgodnie z kodem ( ćw.3 s.47)

Temat: Rozkład liczb czterocyfrowych na tysiące, 
setki, dziesiątki i jedności.

1. Rozłóż  liczby na składniki według wzoru
 (ćw.3 s. 32)
2. Wykonaj ćw. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 s. 32, 33

   

https://
www.youtube.
com/watch?
v=5rHrnbMbw
Zs&app=deskt
op 

 

Dla chętnych 
zadania 
dodatkowe 
 ze strony 73

https://www.youtube.com/watch?v=5rHrnbMbwZs&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=5rHrnbMbwZs&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=5rHrnbMbwZs&app=desktop
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W-F

Edukacja informatyczna

Karina 
Sperczyńska

Sylwia 
Budzisz

Kształtowanie ogólnej sprawności z piłką.
( link do filmu w rubryce obok)
 
Jeśli nie masz piłki, możesz wykorzystać poduszkę 
lub pluszową zabawkę. Każde ćwiczenie powtórz 10 
razy. 

Temat: Utrwalenie wiadomości - edytor tekstu.

Praca w dowolnym edytorze tekstu.
Przepisz z podręcznika rymowanki dotyczące zasad 
ortografii
str.60 – 61.
Zastosuj pogrubienie tekstu (zgodnie ze wzorem). 
Pisząc przeczenie „nie” użyj niebieskiej czcionki. 

https://
www.youtube.
com/
watchv=bujG6
YmPjVY 

Zdjęcie pracy 
lub plik 
prześlij na 
adres:
sylwia.budzisz
@op.pl
w  terminie  do
28.04.

23.04.
czwartek

Edukacja polonistyczna Karina 
Sperczyńska

Temat: Tropimy ortografię. „Nie” z różnymi 
częściami mowy. Powtórzenie wiadomości. 

1. Przypomnij sobie zasady pisowni „nie” z różnymi 
częściami mowy. Pomogą Ci w tym rymowanki ze 
s.60,61 (podręcznik)
2. Wykonaj karty ćwiczeń: ćw. 1 i 2 s. 52 oraz 4 s. 53
3. Poproś kogoś, żeby podyktował Ci tekst
z ćwiczenia 1. Napisz go ze słuchu w zeszycie.
4. Uzupełnij diagram podanymi wyrazami ćw. 5 s 53

Ćw. 1 i 2 s.52
praca na 
ocenę

Prześlij 
zdjęcie do 
24.04 na 
adres:
com  sp2kl3d@  
gmail.

Dla chętnych 
ćw. 1,3,4, 5 
s. 54, 55

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
mailto:sp2kl3d@gmail.com
mailto:sp2kl3d@gmail.com
mailto:sp2kl3d@gmail.com
mailto:sylwia.budzisz@op.pl
mailto:sylwia.budzisz@op.pl
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Edukacja matematyczna

W-F

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Temat: Działania na liczbach czterocyfrowych. 

1. Zapoznaj się z zasadami dodawania i odejmowania
liczb czterocyfrowych (podręcznik s. 128)
2. Oblicz sumy i różnice w podanych przykładach 
(ćw. 2, 3 i 6 s.34, 35)
3. Rozwiąż zadania: 5, 7 i 8 s. 34, 35

Przesyłam krótki trening, który możecie wykonać 
w przerwie między lekcjami lub w wolnym czasie.
(link w rubryce obok)

https://
www.youtube
.com/watch?
v=oc4QS2US
Kmk&feature
=youtu.be 

24.04
piątek

Edukacja polonistyczna Karina 
Sperczyńska

Temat: Odkrycia i wynalazki.

1. Zapoznaj się z postaciami odkrywców
 i wynalazców oraz ich dokonaniami ( podręcznik 
s.62,63) oraz obejrzyj film pt.” Byli sobie 
wynalazcy”.
2. Odpowiedz ustnie na pytania:
- Co pozwoliło na wynalezienie mikroskopu?
- Kto wykonał pierwszy mikroskop?
- Co można było po raz pierwszy opisać za jego 
pomocą?
- Kto jako pierwszy wytworzył fale 
elektromagnetyczne?
- Co wynaleziono dzięki tym falom?
3. Wykonaj karty ćwiczeń: 1, 2, 3, 4 ( bez kropki)
i 5 s. 56, 57

https://
www.youtube
.com/watch?
v=AUhI0x9lQ
UA&t=463s&
app=desktop 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AUhI0x9lQUA&t=463s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=AUhI0x9lQUA&t=463s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=AUhI0x9lQUA&t=463s&app=desktop
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Edukacja matematyczna

Język angielski

Karina 
Sperczyńska

Anna 
Grzesik

Temat: Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem 
jednostek miar, wag, pojemności i czasu. 

1. Wykonaj ćwiczenia utrwalające wiadomości
( karty ćwiczeń s. 38, 39) – praca na ocenę

Topic: We are late.

Celem lekcji jest utrwalanie wiadomości dotyczących
określania czasu i czynności dnia codziennego.

Early - wcześnie
Late - pózno
Tired - zmęczony

Jeśli chcemy użyć czasownik w 3.os. liczby 
pojedyńczej ( czyli dla she- ona, he - on, it - to, ono ) 
musimy do czasownika dodać końcówkę  -s /- es. np. 
She _______( get ) up at 7.30. - She gets up at 7.30.

Czasownik  have przyjmuje formę "has" w 3os. 
l.pojedyńczej
Np. He ________( have) a shower at 9 o'clock. -  He 
has a shower at 9 o'clock.

Dla pozostałych osób czyli : I - ja , you- ty, wy, we- 
my, they - oni,one , czasownik występuje w formie 
podstawowej, czyli bez zmian , np.
We ________( get ) up at 7.30. - We get up at 7.30.

Prześlij 
zdjęcie do 
27.04
sp2kl3d@gm
ail  .com  

Dla chętnych 
ćwiczenia
 ze s. 28-29

mailto:sp2kl3d@gmail.com
mailto:sp2kl3d@gmail.com
mailto:sp2kl3d@gmail.com
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1. Uczniowie czytają zapoznają się z  historyjką w 
Cw. 11p. 40
2. Następnie wykonują ćw. 13. p. 41 . Muszą 
powiedzieć Yes or No czytając zdania i patrząc na 
obrazek.

Homework : Ex. 9, 10, 11, 12 p. 38/39

Homework 
przesłać
na email
annagrzesik1
2@wp.pl

27.04.
poniedział
ek

Edukacja przyrodnicza

Edukacja polonistyczna

Edukacja matematyczna

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Temat: Wynalazki szkodliwe dla przyrody. 

1. Jaki wpływ mają niektóre wynalazki na przyrodę? 
- przeczytaj informacje z podręcznika
na s. 64, 65 oraz obejrzyj filmy edukacyjne.
( linki w rubryce obok) 
2. Pomyśl, w jaki sposób możesz chronić środowisko.
Dokończ kodeks miłośnika przyrody
( ćw. 1 s. 58)
3. Wykonaj ćw. 2 i 4 s. 58, 59

Temat: Doskonalenie czytania ze zrozumieniem. 

1. Przeczytaj uważnie czytankę pt.” Odkrycia Cyryla”
2. Napisz w zeszycie, jakich odkryć dokonał smok 
Cyryl.
2. Uzupełnij diagram (ćw. 18 s. 96)

Temat: Sprawdzam, co potrafię. 

1. Rozwiąż tekst matematyczny s. 41
2. Wykonaj karty ćwiczeń: ćw. 1, 2, 3, i 4 s. 42

https://
www.youtube.
com/watch?
v=UfnFm98he
qQ&app=desk
top 

https://
www.youtube.
com/watch?
v=CoiGR53o
Ywg 

https://www.youtube.com/watch?v=CoiGR53oYwg
https://www.youtube.com/watch?v=CoiGR53oYwg
https://www.youtube.com/watch?v=CoiGR53oYwg
https://www.youtube.com/watch?v=UfnFm98heqQ&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=UfnFm98heqQ&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=UfnFm98heqQ&app=desktop
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Religia Jadwiga Żak Temat: Gdy Pan Jezus jest w naszych sercach.            
              Spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym.  

Niech ta piosenka będzie modlitwą na początek 
spotkania (otwórz link)
https://www.youtube.com/watch?
v=CkopBOT5KOc&list=PLZtT77RTIY5wlc_TjdqA
Bu9yQedcTDGtv&index=3
Spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym (otwórz 
link , obejrzyj filmik od 8 minuty)
https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw
-Kto przyszedł odwiedzić Jezusa w grobie?                 
-Co się wydarzyło przy grobie?
-Co Jezus kazał zrobić kobietom?
Jezus obiecał nam ,że będzie z nami. I tak jest 
podczas każdej Mszy św. w słowie i sakramentach. 
Obecnie możesz spotkać się na Mszy  w formie 
online. Mimo tego trudnego czasu, zawsze możesz z 
Nim rozmawiać podczas modlitwy.
https://www.youtube.com/watch?v=WNcB5eRqLKw
Uzupełnij karty pracy pkt.1 strona 62

Proszę 
przesłać 
zdjęcia na 
adres
jadwiga.zak2
020@wp.pl

21.04.
wtorek

Edukacja polonistyczna Karina 
Sperczyńska

Temat: Polscy nobliści. 

1. Przeczytaj informacje z podręcznika s. 70, 71
2. Obejrzyj filmy, które pozwolą ci pogłębić 
wiadomości o Alfredzie Noblu i polskich noblistach 
(linki w rubryce obok) 
2. Zapisz temat do zeszytu oraz krótka notatkę:
Alfred Nobel to jeden z najbardziej znanych 
wynalazców. Zasłynął wynalezieniem dynamitu – 
materiału wybuchowego o niespotykanej dotąd sile. 
Za jego pomocą kruszono skały, drążono kanały, 

https://
www.youtube.
com/watch?
v=kzIETDzR
Xb0 

https://www.youtube.com/watch?v=WNcB5eRqLKw
https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw
https://www.youtube.com/watch?v=CkopBOT5KOc&list=PLZtT77RTIY5wlc_TjdqABu9yQedcTDGtv&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=CkopBOT5KOc&list=PLZtT77RTIY5wlc_TjdqABu9yQedcTDGtv&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=CkopBOT5KOc&list=PLZtT77RTIY5wlc_TjdqABu9yQedcTDGtv&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=kzIETDzRXb0
https://www.youtube.com/watch?v=kzIETDzRXb0
https://www.youtube.com/watch?v=kzIETDzRXb0
mailto:jadwiga.zak2020@wp.pl
mailto:jadwiga.zak2020@wp.pl
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Edukacja matematyczna

Edukacja plastyczna/ 
techniczna

Edukacja muzyczna

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska  

budowano tunele. Wykorzystywano go także do 
produkcji amunicji. Ten wynalazek przyniósł mu 
sławę i majątek, który przeznaczył dla osób 
działających dla dobra ludzkości. 
2. Uzupełnij diagram nazwiskami lub imionami 
polskich noblistów ( ćw. 1 s. 64) oraz ćw. 2 s. 64

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

1. Rozwiąż zadanie 5, 6 i 8 s. 43

Wyobraź sobie i narysuj świat bez samochodów.

Wysłuchaj i zaśpiewaj piosenkę pt. „Wynalazki”. 
(link w rubryce obok)

https:/
www.youtube.
com/watch?
v=Bc_HHXJ
MA9g 

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

https://www.youtube.com/watch?v=9hPjDzkchnA
https://www.youtube.com/watch?v=9hPjDzkchnA
https://www.youtube.com/watch?v=9hPjDzkchnA
https://www.youtube.com/watch?v=Bc_HHXJMA9g
https://www.youtube.com/watch?v=Bc_HHXJMA9g
https://www.youtube.com/watch?v=Bc_HHXJMA9g

