
12.04-16.04.2021 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania                              

i sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko     

   nauczyciela 

Oddział przedszkolny 0A 

Wychowanie 

przedszkolne 

Dbamy o naszą planetę. 

-Wprowadzenie pojęć ekologia, 

ekologiczny; wprowadzenie litery Z, z 

na przy-kładzie wyrazu zegar; 

- Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za dobrostan naszej 

planety; doskonalenie percepcji 

wzrokowej przez wyszukiwanie różnic 

pomiędzy obrazkami; rozwijanie 

kompetencji językowych przez analizę                                      

i syntezę głosek w słowach. 

- Utrwalenie informacji o sposobach 

segregowania odpadów; rozwijanie 

umiejętności matematycznych podczas 

klasyfikowania przedmiotów według 

określonych cech. 

- Rozbudzanie zainteresowań 

technicznych i konstrukcyjnych –

zapoznanie z odnawialnymi źródłami 

energii. 

- Zapoznanie ze sposobem działania 

oczyszczalni ścieków i sortowni 

odpadów; rozwijanie umiejętności 

arytmetycznych. 

Poprzez: Microsoft Teams,  

Librus (e-dziennik) 

Anna 

Bartkiewicz 

Religia 1. Czym jest zmartwychwstanie Jezusa? 

2. Obraz Jezusa zmartwychwstałego. 

Komunikacja z uczniami 

wysyłanie zadań, poleceń 

poprzez dziennik 

elektroniczny Librus oraz 

przez platformę Microsoft 

Teams. Sprawdzanie wiedzy 

poprzez wysyłanie przez 

uczniów wykonanej pracy 

(w formie zdjęcia) na w/w 

przekaźniki elektroniczne 

Ewa Żelisko 

Język angielski 1. The animal song - wprowadzenie naz 
zwierząt. 
2. What is it? utrwalenie nazw zwierząt 
i kolorów. 

Microsoft Teams,                      

Librus (e-dziennik) 

Ewelina 

Ostrowska 



Klasa 1A 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

- Zadania dodatkowe                                                               

- Alfabet                                                                   

- Miesiąc, dzień, rok                                                                 

- Jak napisać życzenia?                                                          

-  Co to jest rzeczownik? 

Komunikacja z uczniem 

poprzez aplikację 

Teams/dziennik 

elektroniczny/ Massenger .  

 

Klaudia  Kupiec 

 

Religia Uzasadnia wartość zmartwychwstania 

Jezusa. 

 

 

Komunikacja z uczniami 

wysyłanie zadań, poleceń 

poprzez dziennik 

elektroniczny Librus oraz 

przez platformę Microsoft 

Teams. Sprawdzanie wiedzy 

poprzez wysyłanie przez 

uczniów wykonanej pracy 

(w formie zdjęcia) na w/w 

przekaźniki elektroniczne. 

Ewa Żelisko 

Język angielski 1. Our playground – powtarzamy 
słownictwo z rozdziału 4. 

2. My body – poznajemy części ciała. 

 

Microsoft Teams,                      

Librus (e-dziennik) 

Ewelina 

Ostrowska 

Klasa 1B 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

- mistrzowie pędzla;                                                                                    

-  śladami przeszłości;                                                                           

- w niemym kinie;                                                                     

-  młodsi starszym pomagają;                                                                                   

- z kulturą przy stole;                                                                 

- mierzenie długości, rozwiazywanie 

zadań tekstowych 

- dziennik elektroniczny 
- MsTeams 
-  Messenger 
 

Małgorzata  
Krzemińska 

Religia Uzasadnia wartość zmartwychwstania 

Jezusa. 

 

Komunikacja z uczniami 

wysyłanie zadań, poleceń 

poprzez dziennik 

elektroniczny Librus oraz 

przez platformę Microsoft 

Teams. Sprawdzanie wiedzy 

poprzez wysyłanie przez 

uczniów wykonanej pracy 

(w formie zdjęcia) na w/w 

przekaźniki elektroniczne. 

Ewa Żelisko 



Język angielski 1. Our playground – powtarzamy 
słownictwo z rozdziału 4. 

2. My body – poznajemy części ciała. 

 

Microsoft Teams,                      

Librus (e-dziennik) 

Ewelina 

Ostrowska 

Klasa 2A 

 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Dbamy o nasze środowisko 

- Recykling jako sposób na zmniejszenie 
ilości odpadów. Zasady segregowania 
śmieci.                                                                                 
- Pisownia czasowników z końcówkami          
-uje,  -uję.                                                                             
- Dzień odkrywców. Dzień Ziemi- 
kształtowanie postaw 
proekologicznych.                                                                        
- Dodawanie i odejmowanie liczb w 
zakresie 100- działania z okienkami, 
rozwiązywanie zadań tekstowych, 
obliczenia pieniężne. 

Z wizytą na wsi 

- Poznanie typowych elementów 
krajobrazu wiejskiego. Rodzaje zbóż i 
wytwarzane z nich produkty.                                       
- Praca plastyczna- zwierzęta wiejskie z 
plasteliny.                                                                           
- Pisanie wyrazów z rz po spółgłoskach. 
- "Od ziarenka do bochenka"- etapy 
powstawania chleba.                                                                
- Doskonalenie umiejętności mnożenia i 
dzielenia, odwrotność mnożenia 
względem dzielenia, uzupełnianie ciągu 
liczbowego. 

                                                  

Platforma Microsoft Teams 

oraz dziennik elektroniczny 

Librus 

 

                                    

Dorota 

Michniewicz-

Stryjek 

 

Religia Wyjaśnia w jaki sposób człowiek może 

otrzymać od Boga przebaczenie. 

. 

 

Komunikacja z uczniami 

wysyłanie zadań, poleceń 

poprzez dziennik 

elektroniczny Librus oraz 

przez platformę Microsoft 

Teams. Sprawdzanie wiedzy 

poprzez wysyłanie przez 

uczniów wykonanej pracy 

(w formie zdjęcia) na w/w 

przekaźniki elektroniczne. 

 

Ewa Żelisko 



Język angielski 1. I like… - słuchamy i odgrywamy 
historyjkę obrazkową i mówimy o 
ulubionym/ nielubianym jedzeniu. 
 
2. Praca z ćwiczeniami - umiejętności 
językowe. 
 

Platforma Microsoft Teams 

oraz dziennik elektroniczny 

Librus 

Alina Brzykcy 

Klasa 2 B 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

RADOŚNIE I BEZPIECZNIE 

 
Lubimy żartować. 

• Doskonalenie umiejętności 
mnożenia i dzielenia. 

• Wypowiedzi na temat 
primaaprilisowych żartów i 
towarzyszących im emocji. 

• Ćwiczenia w głośnym czytaniu. 
Czytanie z podziałem na role. 

Mój dobry i zły dzień. 

• Gra na dzwonkach (melodia 
„Kurki trzy”) 

• Wyjaśnianie pojęć związanych z 
tematem, określanie nastroju. 

• Obliczenia w zakresie 100 bez 
przekraczania progu 
dziesiątkowego. 

Bezpiecznie na rowerze. 

• Wskazywanie kolejnych 
wydarzeń w opowiadaniu. 

• Zasady przygotowania roweru 
do jazdy i zachowania 
bezpieczeństwa podczas jazdy. 

• Układ pozycyjny cyfr w zapisie 
dwucyfrowym. Rozwiązywanie 
zadań tekstowych. 

• Ćwiczenia ortograficzne. 

Co zrobić, gdy zdarzy się wypadek? 

• Zasady prowadzenia rozmowy 
telefonicznej, służącej wezwaniu 
pomocy. 

• Przypomnienie znaków 
interpunkcyjnych. 

• Rozwiązywanie zadań 
tekstowych w zakresie czterech 
działań 

Platforma Microsoft Teams 

oraz dziennik elektroniczny 

Librus 

 

Joanna 

Peranowska 



Dzień odkrywców. Potrafimy udzielić 
pomocy. 

• Omówienie sposobów 
udzielania pierwszej pomocy. 

• Wyposażenie apteczki. 
• Omówienie zachowania 

świadków wypadku, zasad 
bezpieczeństwa oraz sposobów 
radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych i zagrażających życiu 
i  zdrowiu. 

Religia Wyjaśnia w jaki sposób człowiek może 

otrzymać od Boga przebaczenie. 

 

Komunikacja z uczniami 

wysyłanie zadań, poleceń 

poprzez dziennik 

elektroniczny Librus oraz 

przez platformę Microsoft 

Teams. Sprawdzanie wiedzy 

poprzez wysyłanie przez 

uczniów wykonanej pracy 

(w formie zdjęcia) na w/w 

przekaźniki elektroniczne 

Ewa Żelisko 

Język angielski 1. Favourite things – słuchamy i 
recytujemy wierszyk oraz rysujemy 
ulubione rzeczy. 

2. The toy shop – słuchamy historyjki 
obrazkowej, ćwiczymy nazwy 
przedmiotów.  

Teams, Librus Marta 

Kasprowicz 

Klasa 2C 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

• Rodzaje zbóż i wytwarzane z 

nich produkty. 

• Przemienność mnożenia.  

• Rozwiązywanie zadań 

złożonych. 

• Zwierzęta w wiejskiej zagrodzie. 

• Ćwiczenia w opisywaniu postaci. 

• Tolerancja i akceptacja 

odmienności innych. 

• Pisownia wyrazów z 
dwuznakiem rz po spółgłoskach. 

 Poprzez: Microsoft Teams, 

Librus (e-dziennik) 

Ewa Zielińska 

Religia Wyjaśnia w jaki sposób człowiek może 

otrzymać od Boga przebaczenie. 

 

Komunikacja z uczniami 

wysyłanie zadań, poleceń 

poprzez dziennik 

elektroniczny Librus oraz 

Microsoft Teams. 

Sprawdzanie wiedzy 

poprzez wysyłanie przez 

Ewa Żelisko 



uczniów wykonanej pracy 

(w formie zdjęcia) na w/w 

przekaźniki elektroniczne. 

Język angielski 1. Przeprowadzenie sprawdzianu – test 
unit 3. 

2. Can I have some pasta – mówimy 
rymowankę, słuchamy nagrania i 
piszemy. 

Microsoft Teams,                      

Librus (e-dziennik) 

Ewelina 

Ostrowska 

Klasa 3A 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Błękitna planeta 

1. Charakterystyczne cechy Ziemi.  
Wpływ działań człowieka na stan naszej 
planety.                                                                        
2. Znaczenie lasu.                                                     
3.  Sposoby ochrony przyrody. 
Poznawanie wybranych parków 
narodowych.                                                            
4. Zwierzęta zagrożone wyginięciem.         
5. Wiosenne zmiany w przyrodzie, 
Rozpoznawanie kwiatów, drzew i 
krzewów kwitnących wiosną.                               
6. Dodawanie i odejmowanie liczb 
trzycyfrowych różnymi sposobami. 
Dodawanie i odejmowanie sposobem 
pisemnym w zakresie 1000.                                
Praca z kalendarzem – odczytywanie 
dat.                                         

Platforma Microsoft Teams 

oraz dziennik elektroniczny 

Librus 

Wioletta Bala 

Religia Ja i Pan Bóg. 
Ja i rodzina. 

Komunikacja poprzez 

dziennik elektroniczny 

Librus i platformę Microsoft 

Teams. Sprawdzanie wiedzy 

poprzez wysyłanie przez 

uczniów wykonanej pracy 

na w/w przekaźniki 

elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

Język angielski 1. Breakfast around the World - 
słuchamy o śniadaniach w różnych 
krajach. 
 
2. Praca z ćwiczeniami - umiejętności 
językowe. 
 

Platforma Microsoft Teams 

oraz dziennik elektroniczny 

Librus 

Alina Brzykcy 

Klasa 3B 



Edukacja 

wczesnoszkolna 

1. Chrońmy to, co najcenniejsze. 
Zwierzęta i rośliny chronione w Polsce 
2. W świecie książek – biblioteka, 
księgarnia, antykwariat. 
3. Świat gazet i czasopism. Pisanie 
ogłoszenia. 
4.Spotkanie z Karolcią , bohaterką 
książki M.Kruger. 
5.Przygody Karolci. 
4. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 
10000. 

Microsoft Teams,                      

Librus (e-dziennik) 

Iwona                

Karczmarczyk 

Religia Ja i Pan Bóg. 
Ja i rodzina. 

Komunikacja poprzez 

dziennik elektroniczny 

Librus i Microsoft Teams. 

Sprawdzanie wiedzy 

poprzez wysyłanie przez 

uczniów wykonanej pracy 

na w/w przekaźniki 

elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

 

Język angielski 1. Every Monday – gramy  w grę i 
śpiewamy piosenkę o jedzeniu. 

2. Breakfast around the world – 
słuchamy o śniadaniach w różnych 
krajach.  

Teams, Librus Marta 
Kasprowicz 

 

 

 


