
  KLASY I-III 

Realizacja zajęć od dnia 27.04. – 8.05. 

I A  Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 
Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 
 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Segregujemy odpady 
“Segregujemy odpady” tekst. Pojęcie 
“recykling”. Rozwiązywanie zadań na 
dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20. 
Układanie zadań tekstowych do ilustracji. 
Zaznaczanie par liczb i ich dopasowywanie 
zgodnie z podanym warunkiem. Wykonanie 
węża z zakrętek od butelek. 
U lekarza 
Wiersz Jana Brzechwy “Natka-szczerbatka”. 
Losowa gra planszowa Karuzela. Notowanie w 
tabeli przebiegu rozgrywki. Rozwiązywanie 
realistycznych zadań tekstowych do gry 
losowej Karuzela -dodawanie trzech 
składników w zakresie 20. Rozkład liczb drugiej 
dziesiątki na składniki 
Dbamy o zdrowie 
Dbałość o własne zdrowie i czynników, które 
mają na nie wpływ. Wysłuchanie czytanego 
przez N. wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej 
Paliwo. Rozpoznawanie i podawanie nazw 
produktów przedstawionych na ilustracji. 
Wypowiedzi U. na temat ich wpływu na 
zdrowie. Rozwiązanie krzyżówki. Odczytanie i 
zapisanie hasła. Wysłuchanie tekstu Dziwna 
babcia z cyklu „Listy od Hani i Henia”.   

 
 
P. s. 64, 65  
K. s. 60, 61, 62, 100, 106 
P. s. 98  
KM. s. 61, 62, 63, 81, 82 
 
 
 
P. s. 66, 67  
K. s. 64, 65 
KM. s. 64, 65, 66, 67, 68, 69 
 
 
 
 
 
 
s. 68, 69, 70, 71  
K. s. 66, 67 
Zeszyt 
 
 
 
 
 

Zadania 
wykonywane przez 
uczniów 
samodzielnie 
zgodnie z 
instrukcjami i 
prezentacjami 
nauczyciela. Linki 
podawane są w 
szczegółowych 
informacjach 
wysyłanych do 
rodziców.  
Lekcje on-line. 

Opiekunowie lub sami 
uczniowie wykonują 
zdjęcia lub skany i wysyłają 
nauczycielowi na skrzynkę 
mailową. Informacja 
zwrotna do ucznia w 
formie wiadomości. 
 



Odejmowanie z przekroczeniem progu 
dziesiątkowego. 
Na majówkę 
Tekst Grzegorza Kasdepkego Maraton. Słuchanie 
wiersza Mówię po polsku. Opisywanie symboli 
narodowych: godła i flagi. Uzupełnianie tekstu 
wyrazami z ramki. Ćwiczenia dodatkowe. 
Rozwijanie sprawności rachunkowej, dodawanie w 
zakresie 10 – zapisywanie dodawania trzech 
składników. 
Wprowadzenie pojęcia 1 kilometr. Zadania 
dodatkowe. Rysowanie po śladzie konturów orła. 
Kolorowanie godła. 
Na wycieczce w lesie 
Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat wycieczki 
do lasu na podstawie tekstu i ilustracji z 
podręcznika oraz własnych doświadczeń. Ćwiczenia 
w czytaniu tekstów na różnych poziomach. 
Opisywanie szałasu na podstawie ilustracji. Analiza i 
synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską sz. 
Przepisywanie zdań. Ćwiczenia grafomotoryczne. 
Nauka pisania dwuznaków sz, Sz na podstawie 
wyrazów szyszka, Szymek. Zwierzęta i rośliny 
występujące w lesie.  
Kilometr jako miara odległości. Rozwiązywanie 
zadań tekstowych – czytanie planu, dodawanie i 
odejmowanie w zakresie 20. 
Moja mała ojczyzna 
Słuchanie opowiadania Majowe święta z cyklu 
„Listy od Hani i Henia”. Przypomnienie wiadomości 
na temat tradycji związanych z obchodzeniem 
majowych świąt. Opisywanie miejsca zamieszkania 
U. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych 
poziomach. Przeliczanie sylab, głosek i liter w 
wyrazach zawierających dwuznak sz. Ćwiczenia 
grafomotoryczne. Czytam sam! Poczytanka 

 
 
 
 
P. s. 3 
K. s. 3, 4, 65 
 
P. s. 78  
KM. s. 3, 4, 5, 62 
 
 
 
 
 
 
P. s., 4, 5  
K. s. 5, 6, 7, 76, 81 
P. s. 78 
KM. s. 6, 7, 8, 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 6, 7, 8, 9, 69 
K. s. 8, 9, 10, 11, 77 
P. s. 78 
KM. s. 6, 7, 10, 11 
 
 
 
 
 
 



Notatka. Matematyka w działaniu. Kilometr jako 
miara odległości. Rozwiązywanie zadań tekstowych 
– czytanie planu, porównywanie odległości. 
Rysowanie, kontynuowanie wzorów. 
Czekoladowy raj 
Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat upodobań 
żywieniowych oraz spożywania słodyczy na 
podstawie ilustracji, przeczytanego tekstu i 
własnych doświadczeń. Analiza i synteza wzrokowo-
słuchowa wyrazów z cz. Doskonalenie techniki 
czytania tekstów na różnych poziomach. Kącik 
Tropiciele wiedzy. Ćwiczenia grafomotoryczne. 
Nauka pisania dwuznaku cz, Cz na podstawie 
wyrazów czekolada, Czesia. 
Gimnastyka oka i języka. Matematyka w działaniu. 
Kilometr jako miara odległości. Rozwiązywanie 
zadań tekstowych dotyczących obliczania odległości 
obiektów. Zadania dodatkowe. 
Mój kraj – Polska 
Poszerzanie słownictwa czynnego U. o wyrazy 
związane z tematem: Polska. Wskazywanie na 
mapie i podawanie nazw rzek i miast Polski. 
Opowiadanie o miejscach, do których wybierają się 
dzieci przedstawione na ilustracji. Rozmowa na 
temat planowania własnej podróży po Polsce. 
Uzupełnianie zdań wyrazami z ramki. Przepisywanie 
zdania do zeszytu. Symbole narodowe. Ćwiczenia 
dodatkowe. Czytam sam! Dodatkowe teksty 
elementarzowe do czytania. 
Jesteśmy Europejczykami 
 Tekstu Grzegorza Kasdepkego Moje podwórko, mój 
wszechświat! Odczytanie haseł z rozsypanki 
sylabowej.  Wypowiedzi na temat wysłuchanego 
tekstu Consuela z cyklu „Listy od Hani i Henia”. 
Powtórzenie – tydzień. Rozwiązywanie zadań 
tekstowych związanych z czasem: dzień, tydzień. 

 
 
 
 
 
P. s. 10, 11. 12, 13 
K. 12, 13, 14, 15, 69 
P. s. 78 
KM. s. 6, 7, 12, 13, 64, 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 14, 15 ,16,17 
K. s. 16, 17, 66, 76, 77, 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 16, 17, 18, 19 
K. s. 18, 19, 67 
P. s. 80 
KM. s. 14, 15 
 



Wykonanie flagi dowolnego kraju sąsiadującego z 
Polską. Wskazywanie na mapie miejsca, w którym 
znajdują się Polska i Europa. Wysłuchanie 
fragmentu utworu Lato (cz. I. Allegro non molto) z 
cyklu Cztery pory roku Antonia Vivaldiego. 
Wysłuchanie Ody do radości Ludwika van 
Beethovena. 
Nasze ulubione zajęcia  (dla chętnych) 
Rozwiązywanie krzyżówki.  Tworzenie i zapisywanie 
wyrazów z rozsypanki sylabowej. Ćwiczenia w 
układaniu i zapisywaniu zdań z rozsypanki 
wyrazowej. Podawanie nazw dyscyplin sportowych i 
łączenie ich z odpowiednimi porami roku. 
Rozwiązywanie zadań z treścią na dodawanie i 
odejmowanie liczb w zakresie 20. Rozwiązywanie 
zadań tekstowych związanych z obliczeniami 
pieniężnymi. Ćwiczymy z Noni. Wysłuchanie 
fragmentu utworu Wiosna (cz. III. Allegro) z cyklu 
Cztery pory roku Antonia Vivaldiego 
Niezwykłe kolekcje (dla chętnych) 
Gimnastyka oka i języka. Doskonalenie czytania z 
wykorzystaniem technik szybkiego czytania.  
 Układanie i zapisywanie zdań z wybranymi 
nazwami czynności. Czytanie ze zrozumieniem 
zdania i dopasowywanie do niego pytań. Zapis 
wybranego pytania w liniaturze. Rozwiązywanie 
rebusów. Rysowanie ich rozwiązań. Kolorowanie 
obrazka według podanego kodu. Pisanie wyrazów z 
cząstką baw. Tworzenie rodziny wyrazów słowa 
zabawa. Analiza wzrokowo-słuchowa. Odczytanie 
hasła. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 72, 73  
K. s. 68, 69 
P. s. 84  
K. s. 86 
P. s. 98, 99  
KM. s. 70, 71, 72, 73 
 
 
 
 
 
 
P. s. 74, 75  
K. s. 70, 71, 72, 73, 95 
 
 

J. angielski Utrwalenie konstrukcji there’s 

Powtórzenie unit 6 

Test unit 6 

 

Podr. Str. 61 i 62 
Podr. Str. 55 

  

Religia/etyka  Jezus Nauczyciel i Wychowawca. Podręcznik s. 22-23 ćw. 

1,2,3. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etyka  

 

Praca z podręcznikiem. Potrafi wymienić 

osoby, które są dla niego nauczycielami – 

wyjaśnia dlaczego Jezusa możemy nazwać 

Nauczycielem. 

 

Czy potrafię czuwać? 

Potrafi wyjaśnić co znaczy czuwać, potrafi 

podać przykłady osób i miejsc. Wie, co 

przeszkadza w czuwaniu a co pomaga. 

 

Jezus wstępuje do nieba. 

Potrafi wyjaśnić, co pomaga nam dotrzeć do 

nieba. 

 

Jezus posyła Ducha Świętego. 

Wie, że duch Święty jest jedną z osób Bożych, 

że pomaga nam czynić dobro, kochać bardziej 

Jezusa. 

 

Podziwiam cię i szanuję, czyli rzecz o 

autorytetach. 

Przyznaję, ja to zrobiłem - czyli rzecz o odwadze 

cywilnej. 

 

 

 

 

 

Podręcznik s. 30-31 ćw. 1,3,4 

 

 

 

Podręcznik s.36-37 ćw. 1,2,3 

 

 

Podręcznik s. 38-39 ćw. 1,2,3 

 

 

 

 SJP - autorytet 

E. Szelburg-Zarembina, 

"Przed pomnikiem wielkiego 

człowieka" 

Filmik na YT "Zou musi się 

przyznać" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samodzielna praca 

ucznia wg wskazań 

nauczyciela 

przesłanych 

Rodzicom.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice wykonują 

zdjęcia prac dzieci i 

wysyłają nauczycielowi 

na pocztę służbową. 

 

 

 

 

 

 



I B Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób 

realizacji 

Sposób 

monitorowania lub 

weryfikacji wiedzy 

 i umiejętności 

 
 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

 

Dbam o zdrowie 

Dbałość o własne zdrowie i czynników, które 

mają na nie wpływ. Wysłuchanie czytanego 

przez N. wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej 

Paliwo. Rozpoznawanie i podawanie nazw 

produktów przedstawionych na ilustracji. 

Wypowiedzi U. na temat ich wpływu na 

zdrowie. Rozwiązanie krzyżówki. Odczytanie i 

zapisanie hasła. Wysłuchanie tekstu Dziwna 

babcia z cyklu „Listy od Hani i Henia”.   

Odejmowanie z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego. 

Na majówkę 

Tekst Grzegorza Kasdepke Maraton. Słuchanie 

wiersza Mówię po polsku. Opisywanie symboli 

narodowych: godła i flagi. Uzupełnianie tekstu 

wyrazami z ramki. Ćwiczenia dodatkowe. 

Rozwijanie sprawności rachunkowej, 

dodawanie w zakresie 10 – zapisywanie 

dodawania trzech składników. 

Wprowadzenie pojęcia 1 kilometr. Zadania 

dodatkowe. Rysowanie po śladzie konturów 

orła. Kolorowanie godła. 

Na wycieczce w lesie 

 
 
s. 68, 69, 70, 71  
K. s. 66, 67 
zeszyt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. s. 3 
K. s. 3, 4, 65 
 
P. s. 78  
KM. s. 3, 4, 5, 62 
zeszyt 
 
 
 
 
 
 
P. s., 4, 5  
K. s. 5, 6, 7, 76, 81 
P. s. 78 

Zadania 
wykonywane przez 
uczniów 
samodzielnie 
zgodnie z 
instrukcjami i 
prezentacjami 
nauczyciela. Linki 
podawane są w 
szczegółowych 
informacjach 
wysyłanych do 
rodziców.  
Lekcje on-line. 

 

Opiekunowie lub sami 
uczniowie wykonują zdjęcia 
lub skany i wysyłają 
nauczycielowi na skrzynkę 
mailową. Informacja 
zwrotna do ucznia w 
formie wiadomości. 
 



Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat 

wycieczki do lasu na podstawie tekstu i ilustracji 

z podręcznika oraz własnych doświadczeń. 

Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych 

poziomach. Opisywanie szałasu na podstawie 

ilustracji. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa 

wyrazów z głoską sz. Przepisywanie zdań. 

Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisania 

dwuznaków sz, Sz na podstawie wyrazów 

szyszka, Szymek. Zwierzęta i rośliny 

występujące w lesie.  

Kilometr jako miara odległości. Rozwiązywanie 

zadań tekstowych – czytanie planu, dodawanie i 

odejmowanie w zakresie 20. 

Moja mała ojczyzna dwa dni 

Słuchanie opowiadania Majowe święta z cyklu 

„Listy od Hani i Henia”. Przypomnienie 

wiadomości na temat tradycji związanych z 

obchodzeniem majowych świąt. Opisywanie 

miejsca zamieszkania U. Ćwiczenia w czytaniu 

tekstów na różnych poziomach. Przeliczanie 

sylab, głosek i liter w wyrazach zawierających 

dwuznak sz. Ćwiczenia grafomotoryczne. 

Czytam sam! Poczytanka Notatka. Matematyka 

w działaniu. Kilometr jako miara odległości. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych – czytanie 

planu, porównywanie odległości. 

Rysowanie, kontynuowanie wzorów. 

Czekoladowy raj 

Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat 

upodobań żywieniowych oraz spożywania 

KM. s. 6, 7, 8, 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 6, 7, 8, 9, 69 
K. s. 8, 9, 10, 11, 77 
P. s. 78 
KM. s. 6, 7, 10, 11 
zeszyt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 10, 11. 12, 13 
K. 12, 13, 14, 15, 69 
P. s. 78 
KM. s. 6, 7, 12, 13, 64, 68 
 
 



słodyczy na podstawie ilustracji, przeczytanego 

tekstu i własnych doświadczeń. Analiza i 

synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z cz. 

Doskonalenie techniki czytania tekstów na 

różnych poziomach. Kącik Tropiciele wiedzy. 

Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisania 

dwuznaku cz, Cz na podstawie wyrazów 

czekolada, Czesia. 

Gimnastyka oka i języka. Matematyka w 

działaniu. 

Kilometr jako miara odległości. Rozwiązywanie 

zadań tekstowych dotyczących obliczania 

odległości obiektów. Zadania dodatkowe. 

Mój kraj – Polska    dwa dni 

Poszerzanie słownictwa czynnego U. o wyrazy 

związane z tematem: Polska. Wskazywanie na 

mapie i podawanie nazw rzek i miast Polski. 

Opowiadanie o miejscach, do których wybierają 

się dzieci przedstawione na ilustracji. Rozmowa 

na temat planowania własnej podróży po 

Polsce. Uzupełnianie zdań wyrazami z ramki. 

Przepisywanie zdania do zeszytu. Symbole 

narodowe. Ćwiczenia dodatkowe. Czytam sam! 

Dodatkowe teksty elementarzowe do czytania. 

Jesteśmy Europejczykami 

 Tekstu Grzegorza Kasdepkego Moje podwórko, 

mój wszechświat! Odczytanie haseł z rozsypanki 

sylabowej.  Wypowiedzi na temat 

wysłuchanego tekstu Consuela z cyklu „Listy od 

Hani i Henia”. Powtórzenie – tydzień. 

 
 
 
 
 
 
 
P. s. 14, 15 ,16,17 
K. s. 16, 17, 66, 76, 77, 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. s. 16, 17, 18, 19 
K. s. 18, 19, 67 
P. s. 80 
KM. s. 14, 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. s. 72, 73  



Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z 

czasem: dzień, tydzień. 

Wykonanie flagi dowolnego kraju sąsiadującego 

z Polską. Wskazywanie na mapie miejsca, w 

którym znajdują się Polska i Europa. 

Wysłuchanie fragmentu utworu Lato (cz. I. 

Allegro non molto) z cyklu Cztery pory roku 

Antonia Vivaldiego. Wysłuchanie Ody do radości 

Ludwika van Beethovena. 

Nasze ulubione zajęcia (dla chętnych) 

Rozwiązywanie krzyżówki.  Tworzenie i 

zapisywanie wyrazów z rozsypanki sylabowej. 

Ćwiczenia w układaniu i zapisywaniu zdań z 

rozsypanki wyrazowej. Podawanie nazw 

dyscyplin sportowych i łączenie ich z 

odpowiednimi porami roku. Rozwiązywanie 

zadań z treścią na dodawanie i odejmowanie 

liczb w zakresie 20. Rozwiązywanie zadań 

tekstowych związanych z obliczeniami 

pieniężnymi. Ćwiczymy z Noni. Wysłuchanie 

fragmentu utworu Wiosna (cz. III. Allegro) z 

cyklu Cztery pory roku Antonia Vivaldiego 

Niezwykłe kolekcje (dla chętnych) 

Gimnastyka oka i języka. Doskonalenie czytania 

z wykorzystaniem technik szybkiego czytania.  

 Układanie i zapisywanie zdań z wybranymi 

nazwami czynności. Czytanie ze zrozumieniem 

zdania i dopasowywanie do niego pytań. Zapis 

wybranego pytania w liniaturze. Rozwiązywanie 

rebusów. Rysowanie ich rozwiązań. 

Kolorowanie obrazka według podanego kodu. 

K. s. 68, 69 
P. s. 84  
K. s. 86 
P. s. 98, 99  
KM. s. 70, 71, 72, 73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. s. 74, 75  
K. s. 70, 71, 72, 73, 9 



Pisanie wyrazów z cząstką baw. Tworzenie 

rodziny wyrazów słowa zabawa. Analiza 

wzrokowo-słuchowa. Odczytanie hasła. 

 

J. angielski Utrwalenie konstrukcji there’s 

Powtórzenie Unit 6 

Test Unit 6 

Podr. Str. 61 i 62 

Podr. Str. 55 

  

Religia/etyka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etyka  

Jezus Nauczyciel i Wychowawca. 

Praca z podręcznikiem. Potrafi wymienić osoby, 

które są dla niego nauczycielami – wyjaśnia 

dlaczego Jezusa możemy nazwać 

Nauczycielem. 

 

Czy potrafię czuwać? 

Potrafi wyjaśnić co znaczy czuwać, potrafi 

podać przykłady osób i miejsc. Wie, co 

przeszkadza w czuwaniu a co pomaga. 

 

Jezus wstępuje do nieba. 

Potrafi wyjaśnić, co pomaga nam dotrzeć do 

nieba. 

 

Jezus posyła Ducha Świętego. 

Wie, że duch Święty jest jedną z osób Bożych, 

że pomaga nam czynić dobro, kochać bardziej 

Jezusa. 
 

Podziwiam cię i szanuję, czyli rzecz o 

autorytetach. 

Przyznaję, ja to zrobiłem - czyli rzecz o 

odwadze cywilnej. 

  

   

Podręcznik s. 22-23 ćw. 1,2,3. 
 

 

 

 

Podręcznik s. 30-31 ćw. 1,3,4 

 

 

 

Podręcznik s.36-37 ćw. 1,2,3 

 

 

Podręcznik s. 38-39 ćw. 1,2,3 
 

 

SJP - autorytet 

E. Szelburg-Zarembina, 

"Przed pomnikiem wielkiego 

człowieka" 

Filmik na YT "Zou musi się 

przyznać" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samodzielna praca 

ucznia wg wskazań 

nauczyciela 

przesłanych 

Rodzicom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice wykonują 

zdjęcia prac dzieci i 

wysyłają nauczycielowi 

na pocztę służbową. 

 



 

 

 

 

I C  Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 
 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Segregujemy odpady 
“Segregujemy odpady” tekst. Pojęcie 
“recykling”. Rozwiązywanie zadań na 
dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 
20. Układanie zadań tekstowych do 
ilustracji. Zaznaczanie par liczb i ich 
dopasowywanie zgodnie z podanym 
warunkiem. Wykonanie węża z zakrętek 
od butelek. 
U lekarza 
Wiersz Jana Brzechwy “Natka-
szczerbatka”. Losowa gra planszowa 
Karuzela. Notowanie w tabeli przebiegu 
rozgrywki. Rozwiązywanie realistycznych 
zadań tekstowych do gry losowej Karuzela 
-dodawanie trzech składników w zakresie 
20. Rozkład liczb drugiej dziesiątki na 
składniki 
Dbamy o zdrowie 
Dbałość o własne zdrowie i czynników, 
które mają na nie wpływ. Wysłuchanie 
czytanego przez N. wiersza Małgorzaty 
Strzałkowskiej Paliwo. Rozpoznawanie i 

 
 
P. s. 64, 65  
K. s. 60, 61, 62, 100, 106 
P. s. 98  
KM. s. 61, 62, 63, 81, 82 
 
 
 
P. s. 66, 67  
K. s. 64, 65 
KM. s. 64, 65, 66, 67, 68, 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadania 
wykonywane przez 
uczniów 
samodzielnie 
zgodnie z 
instrukcjami i 
prezentacjami 
nauczyciela. Linki 
podawane są w 
szczegółowych 
informacjach 
wysyłanych do 
rodziców.  
Lekcje on-line. 

 

Opiekunowie lub sami 
uczniowie wykonują zdjęcia 
lub skany i wysyłają 
nauczycielowi na skrzynkę 
mailową. Informacja 
zwrotna do ucznia w 
formie wiadomości. 
 



podawanie nazw produktów 
przedstawionych na ilustracji. Wypowiedzi 
U. na temat ich wpływu na zdrowie. 
Rozwiązanie krzyżówki. Odczytanie i 
zapisanie hasła. Wysłuchanie tekstu 
Dziwna babcia z cyklu „Listy od Hani i 
Henia”.   Odejmowanie z przekroczeniem 
progu dziesiątkowego. 
Na majówkę 
Tekst Grzegorza Kasdepkego Maraton. 
Słuchanie wiersza Mówię po polsku. 
Opisywanie symboli narodowych: godła i flagi. 
Uzupełnianie tekstu wyrazami z ramki. 
Ćwiczenia dodatkowe. Rozwijanie sprawności 
rachunkowej, dodawanie w zakresie 10 – 
zapisywanie dodawania trzech składników. 
Wprowadzenie pojęcia 1 kilometr. Zadania 
dodatkowe. Rysowanie po śladzie konturów 
orła. Kolorowanie godła. 
Na wycieczce w lesie 
Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat 
wycieczki do lasu na podstawie tekstu i 
ilustracji z podręcznika oraz własnych 
doświadczeń. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na 
różnych poziomach. Opisywanie szałasu na 
podstawie ilustracji. Analiza i synteza 
wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską sz. 
Przepisywanie zdań. Ćwiczenia 
grafomotoryczne. Nauka pisania dwuznaków 
sz, Sz na podstawie wyrazów szyszka, Szymek. 
Zwierzęta i rośliny występujące w lesie.  
Kilometr jako miara odległości. Rozwiązywanie 
zadań tekstowych – czytanie planu, dodawanie 
i odejmowanie w zakresie 20. 
Moja mała ojczyzna 

s. 68, 69, 70, 71  
K. s. 66, 67 
Zeszyt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 3 
K. s. 3, 4, 65 
 
P. s. 78  
KM. s. 3, 4, 5, 62 
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Słuchanie opowiadania Majowe święta z cyklu 
„Listy od Hani i Henia”. Przypomnienie 
wiadomości na temat tradycji związanych z 
obchodzeniem majowych świąt. Opisywanie 
miejsca zamieszkania U. Ćwiczenia w czytaniu 
tekstów na różnych poziomach. Przeliczanie 
sylab, głosek i liter w wyrazach zawierających 
dwuznak sz. Ćwiczenia grafomotoryczne. 
Czytam sam! Poczytanka Notatka. 
Matematyka w działaniu. Kilometr jako miara 
odległości. Rozwiązywanie zadań tekstowych – 
czytanie planu, porównywanie odległości. 
Rysowanie, kontynuowanie wzorów. 
Czekoladowy raj 
Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat 
upodobań żywieniowych oraz spożywania 
słodyczy na podstawie ilustracji, przeczytanego 
tekstu i własnych doświadczeń. Analiza i 
synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z cz. 
Doskonalenie techniki czytania tekstów na 
różnych poziomach. Kącik Tropiciele wiedzy. 
Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisania 
dwuznaku cz, Cz na podstawie wyrazów 
czekolada, Czesia. Gimnastyka oka i języka. 
Matematyka w działaniu. 
Kilometr jako miara odległości. Rozwiązywanie 
zadań tekstowych dotyczących obliczania 
odległości obiektów. Zadania dodatkowe. 
Mój kraj – Polska 
Poszerzanie słownictwa czynnego U. o wyrazy 
związane z tematem: Polska. Wskazywanie na 
mapie i podawanie nazw rzek i miast Polski. 
Opowiadanie o miejscach, do których 
wybierają się dzieci przedstawione na 
ilustracji. Rozmowa na temat planowania 
własnej podróży po Polsce. Uzupełnianie zdań 
wyrazami z ramki. Przepisywanie zdania do 

P. s. 78 
KM. s. 6, 7, 10, 11 
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K. 12, 13, 14, 15, 69 
P. s. 78 
KM. s. 6, 7, 12, 13, 64, 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 14, 15 ,16,17 
K. s. 16, 17, 66, 76, 77, 82 
 
 



zeszytu. Symbole narodowe. Ćwiczenia 
dodatkowe. Czytam sam! Dodatkowe teksty 
elementarzowe do czytania. 
Jesteśmy Europejczykami 
 Tekstu Grzegorza Kasdepkego Moje 
podwórko, mój wszechświat! Odczytanie haseł 
z rozsypanki sylabowej.  Wypowiedzi na temat 
wysłuchanego tekstu Consuela z cyklu „Listy od 
Hani i Henia”. Powtórzenie – tydzień. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych 
z czasem: dzień, tydzień.Wykonanie flagi 
dowolnego kraju sąsiadującego z Polską. 
Wskazywanie na mapie miejsca, w którym 
znajdują się Polska i Europa. Wysłuchanie 
fragmentu utworu Lato (cz. I. Allegro non 
molto) z cyklu Cztery pory roku Antonia 
Vivaldiego. Wysłuchanie Ody do radości 
Ludwika van Beethovena. 
Nasze ulubione zajęcia  (dla chętnych) 
Rozwiązywanie krzyżówki.  Tworzenie i 
zapisywanie wyrazów z rozsypanki sylabowej. 
Ćwiczenia w układaniu i zapisywaniu zdań z 
rozsypanki wyrazowej. Podawanie nazw 
dyscyplin sportowych i łączenie ich z 
odpowiednimi porami roku. Rozwiązywanie 
zadań z treścią na dodawanie i odejmowanie 
liczb w zakresie 20. Rozwiązywanie zadań 
tekstowych związanych z obliczeniami 
pieniężnymi. Ćwiczymy z Noni. Wysłuchanie 
fragmentu utworu Wiosna (cz. III. Allegro) z 
cyklu Cztery pory roku Antonia Vivaldiego 
Niezwykłe kolekcje (dla chętnych) 
Gimnastyka oka i języka. Doskonalenie 
czytania z wykorzystaniem technik szybkiego 
czytania.  
 Układanie i zapisywanie zdań z wybranymi 
nazwami czynności. Czytanie ze zrozumieniem 
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K. s. 18, 19, 67 
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zdania i dopasowywanie do niego pytań. Zapis 
wybranego pytania w liniaturze. 
Rozwiązywanie rebusów. Rysowanie ich 
rozwiązań. Kolorowanie obrazka według 
podanego kodu. Pisanie wyrazów z cząstką 
baw. Tworzenie rodziny wyrazów słowa 
zabawa. Analiza wzrokowo-słuchowa. 
Odczytanie hasła. 

J. angielski Utrwalenie konstrukcji there’s 

Powtórzenie Unit 6 

Test Unit 6 

Podr. Str. 61 i 62 

Podr. Str. 55 

  

Religia/etyka  

 

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości 

katechetycznych. 

 

Jezus wstępuje do nieba. 

Potrafi wyjaśnić, co pomaga nam dotrzeć 

do nieba. 

 

Jezus posyła Ducha Świętego. 

Wie, że duch Święty jest jedną z osób 

Bożych, że pomaga nam czynić dobro, 

kochać bardziej Jezusa. 

 

 

 

 

Podręcznik s.36-37 ćw. 1,2,3 

 

 

Podręcznik s. 38-39 ćw. 1,2,3 
 

  

 

I D 
Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 
 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Segregujemy odpady 

“Segregujemy odpady” tekst. Pojęcie 

“recykling”. Rozwiązywanie zadań na 

dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 

20. Układanie zadań tekstowych do 

 
 
P. s. 64, 65  
K. s. 60, 61, 62, 100, 106 
P. s. 98  
KM. s. 61, 62, 63, 81, 82 

Zadania 
wykonywane przez 
uczniów 
samodzielnie 
zgodnie z 
instrukcjami i 
prezentacjami 

Opiekunowie lub sami 
uczniowie wykonują zdjęcia 
lub skany i wysyłają 
nauczycielowi na skrzynkę 
mailową. Informacja 



ilustracji. Zaznaczanie par liczb i ich 

dopasowywanie zgodnie z podanym 

warunkiem. Wykonanie węża z zakrętek 

od butelek. 

U lekarza 

Wiersz Jana Brzechwy “Natka-

szczerbatka”. Losowa gra planszowa 

Karuzela. Notowanie w tabeli przebiegu 

rozgrywki. Rozwiązywanie realistycznych 

zadań tekstowych do gry losowej Karuzela 

-dodawanie trzech składników w zakresie 

20. Rozkład liczb drugiej dziesiątki na 

składniki 

Dbamy o zdrowie 

Dbałość o własne zdrowie i czynników, 

które mają na nie wpływ. Wysłuchanie 

czytanego przez N. wiersza Małgorzaty 

Strzałkowskiej Paliwo. Rozpoznawanie i 

podawanie nazw produktów 

przedstawionych na ilustracji. Wypowiedzi 

U. na temat ich wpływu na zdrowie. 

Rozwiązanie krzyżówki. Odczytanie i 

zapisanie hasła. Wysłuchanie tekstu 

Dziwna babcia z cyklu „Listy od Hani i 

Henia”.   Odejmowanie z przekroczeniem 

progu dziesiątkowego. 
Na majówkę 

Tekst Grzegorza Kasdepkego Maraton. 

Słuchanie wiersza Mówię po polsku. 

Opisywanie symboli narodowych: godła i flagi. 

Uzupełnianie tekstu wyrazami z ramki. 
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Zeszyt 
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nauczyciela. Linki 
podawane są w 
szczegółowych 
informacjach 
wysyłanych do 
rodziców.  
Lekcje on-line. 

 

zwrotna do ucznia w 
formie wiadomości. 

 



Ćwiczenia dodatkowe. Rozwijanie sprawności 

rachunkowej, dodawanie w zakresie 10 – 

zapisywanie dodawania trzech składników. 

Wprowadzenie pojęcia 1 kilometr. Zadania 

dodatkowe. Rysowanie po śladzie konturów 

orła. Kolorowanie godła. 

Na wycieczce w lesie 

Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat 

wycieczki do lasu na podstawie tekstu i 

ilustracji z podręcznika oraz własnych 

doświadczeń. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na 

różnych poziomach. Opisywanie szałasu na 

podstawie ilustracji. Analiza i synteza 

wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską sz. 

Przepisywanie zdań. Ćwiczenia 

grafomotoryczne. Nauka pisania dwuznaków 

sz, Sz na podstawie wyrazów szyszka, Szymek. 

Zwierzęta i rośliny występujące w lesie.  

Kilometr jako miara odległości. Rozwiązywanie 

zadań tekstowych – czytanie planu, dodawanie 

i odejmowanie w zakresie 20. 

Moja mała ojczyzna 

Słuchanie opowiadania Majowe święta z cyklu 

„Listy od Hani i Henia”. Przypomnienie 

wiadomości na temat tradycji związanych z 

obchodzeniem majowych świąt. Opisywanie 

miejsca zamieszkania U. Ćwiczenia w czytaniu 

tekstów na różnych poziomach. Przeliczanie 

sylab, głosek i liter w wyrazach zawierających 

dwuznak sz. Ćwiczenia grafomotoryczne. 

Czytam sam! Poczytanka Notatka. 

Matematyka w działaniu. Kilometr jako miara 

odległości. Rozwiązywanie zadań tekstowych – 

czytanie planu, porównywanie odległości. 

P. s. 78  
KM. s. 3, 4, 5, 62 
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Rysowanie, kontynuowanie wzorów. 

Czekoladowy raj 

Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat 

upodobań żywieniowych oraz spożywania 

słodyczy na podstawie ilustracji, przeczytanego 

tekstu i własnych doświadczeń. Analiza i 

synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z cz. 

Doskonalenie techniki czytania tekstów na 

różnych poziomach. Kącik Tropiciele wiedzy. 

Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisania 

dwuznaku cz, Cz na podstawie wyrazów 

czekolada, Czesia. 

Gimnastyka oka i języka. Matematyka w 

działaniu. 

Kilometr jako miara odległości. Rozwiązywanie 

zadań tekstowych dotyczących obliczania 

odległości obiektów. Zadania dodatkowe. 

Mój kraj – Polska 

Poszerzanie słownictwa czynnego U. o wyrazy 

związane z tematem: Polska. Wskazywanie na 

mapie i podawanie nazw rzek i miast Polski. 

Opowiadanie o miejscach, do których 

wybierają się dzieci przedstawione na 

ilustracji. Rozmowa na temat planowania 

własnej podróży po Polsce. Uzupełnianie zdań 

wyrazami z ramki. Przepisywanie zdania do 

zeszytu. Symbole narodowe. Ćwiczenia 

dodatkowe. Czytam sam! Dodatkowe teksty 

elementarzowe do czytania. 

Jesteśmy Europejczykami 

 Tekstu Grzegorza Kasdepkego Moje 

podwórko, mój wszechświat! Odczytanie haseł 

z rozsypanki sylabowej.  Wypowiedzi na temat 

wysłuchanego tekstu Consuela z cyklu „Listy od 

P. s. 78 
KM. s. 6, 7, 12, 13, 64, 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 14, 15 ,16,17 
K. s. 16, 17, 66, 76, 77, 82 
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Hani i Henia”. Powtórzenie – tydzień. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych 

z czasem: dzień, tydzień. 

Wykonanie flagi dowolnego kraju 

sąsiadującego z Polską. Wskazywanie na mapie 

miejsca, w którym znajdują się Polska i Europa. 

Wysłuchanie fragmentu utworu Lato (cz. I. 

Allegro non molto) z cyklu Cztery pory roku 

Antonia Vivaldiego. Wysłuchanie Ody do 

radości Ludwika van Beethovena. 
Nasze ulubione zajęcia  (dla chętnych) 

Rozwiązywanie krzyżówki.  Tworzenie i 

zapisywanie wyrazów z rozsypanki sylabowej. 

Ćwiczenia w układaniu i zapisywaniu zdań z 

rozsypanki wyrazowej. Podawanie nazw 

dyscyplin sportowych i łączenie ich z 

odpowiednimi porami roku. Rozwiązywanie 

zadań z treścią na dodawanie i odejmowanie 

liczb w zakresie 20. Rozwiązywanie zadań 

tekstowych związanych z obliczeniami 

pieniężnymi. Ćwiczymy z Noni. Wysłuchanie 

fragmentu utworu Wiosna (cz. III. Allegro) z 

cyklu Cztery pory roku Antonia Vivaldiego 

Niezwykłe kolekcje (dla chętnych) 

Gimnastyka oka i języka. Doskonalenie 

czytania z wykorzystaniem technik szybkiego 

czytania.  

 Układanie i zapisywanie zdań z wybranymi 

nazwami czynności. Czytanie ze zrozumieniem 

zdania i dopasowywanie do niego pytań. Zapis 

wybranego pytania w liniaturze. 

Rozwiązywanie rebusów. Rysowanie ich 

rozwiązań. Kolorowanie obrazka według 

podanego kodu. Pisanie wyrazów z cząstką 
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baw. Tworzenie rodziny wyrazów słowa 

zabawa. Analiza wzrokowo-słuchowa. 

Odczytanie hasła. 
 

J. angielski Utrwalenie konstrukcji there’s 

Powtórzenie unit 6 

Test Unit 6 

Podr. Str. 61 i 62 

Podr. Str. 55 

  

Religia/etyka  

Religia 

 

 

 

 

Etyka  

Pan Jezus wstępuje do nieba. 

Uczeń potrafi określić jak dotrzeć do 

nieba. 

Jezus posyła Ducha Św. 

Duch Święty - Trzecia Osoba Boska. 

 
Podziwiam cię i szanuję, czyli rzecz o 

autorytetach. 

Przyznaję, ja to zrobiłem - czyli rzecz o 

odwadze cywilnej. 

  

Podr.str.36-37 K.P.43 

 

 

Podr.str.38-39 K.P.44 

 

 
SJP - autorytet 

E. Szelburg-Zarembina, 

"Przed pomnikiem wielkiego 

człowieka" 

Filmik na YT "Zou musi się 

przyznać" 

 

 
 
 
 
 
 
Samodzielna praca 

ucznia wg wskazań 

nauczyciela 

przesłanych 

Rodzicom. 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice wykonują 

zdjęcia prac dzieci i 

wysyłają nauczycielowi 

na pocztę służbową. 

 

 

 

 

I E 
Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 
 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Segregujemy odpady 
“Segregujemy odpady” tekst. Pojęcie 
“recykling”. Rozwiązywanie zadań na 
dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 
20. Układanie zadań tekstowych do 

 
 
P. s. 64, 65  
K. s. 60, 61, 62, 100, 106 
P. s. 98  

Zadania 
wykonywane przez 
uczniów 
samodzielnie 
zgodnie z 
instrukcjami i 

Opiekunowie lub sami 
uczniowie wykonują zdjęcia 
lub skany i wysyłają 
nauczycielowi na skrzynkę 
mailową. Informacja 



ilustracji. Zaznaczanie par liczb i ich 
dopasowywanie zgodnie z podanym 
warunkiem. Wykonanie węża z zakrętek 
od butelek. 
U lekarza 
Wiersz Jana Brzechwy “Natka-
szczerbatka”. Losowa gra planszowa 
Karuzela. Notowanie w tabeli przebiegu 
rozgrywki. Rozwiązywanie realistycznych 
zadań tekstowych do gry losowej Karuzela 
-dodawanie trzech składników w zakresie 
20. Rozkład liczb drugiej dziesiątki na 
składniki 
Dbamy o zdrowie 
Dbałość o własne zdrowie i czynników, 
które mają na nie wpływ. Wysłuchanie 
czytanego przez N. wiersza Małgorzaty 
Strzałkowskiej Paliwo. Rozpoznawanie i 
podawanie nazw produktów 
przedstawionych na ilustracji. Wypowiedzi 
U. na temat ich wpływu na zdrowie. 
Rozwiązanie krzyżówki. Odczytanie i 
zapisanie hasła. Wysłuchanie tekstu 
Dziwna babcia z cyklu „Listy od Hani i 
Henia”.   Odejmowanie z przekroczeniem 
progu dziesiątkowego. 
Na majówkę 
Tekst Grzegorza Kasdepkego Maraton. 
Słuchanie wiersza Mówię po polsku. 
Opisywanie symboli narodowych: godła i 
flagi. Uzupełnianie tekstu wyrazami z 
ramki. Ćwiczenia dodatkowe. Rozwijanie 
sprawności rachunkowej, dodawanie w 

KM. s. 61, 62, 63, 81, 82 
 
 
 
 
 
P. s. 66, 67  
K. s. 64, 65 
KM. s. 64, 65, 66, 67, 68, 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. 68, 69, 70, 71  
K. s. 66, 67 
Zeszyt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 3 
K. s. 3, 4, 65 
 
P. s. 78  

prezentacjami 
nauczyciela. Linki 
podawane są w 
szczegółowych 
informacjach 
wysyłanych do 
rodziców.  
Lekcje on-line. 

 

zwrotna do ucznia w 
formie wiadomości. 

 



zakresie 10 – zapisywanie dodawania 
trzech składników. 
Wprowadzenie pojęcia 1 kilometr. Zadania 
dodatkowe. Rysowanie po śladzie 
konturów orła. Kolorowanie godła. 
Na wycieczce w lesie 
Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat 
wycieczki do lasu na podstawie tekstu i 
ilustracji z podręcznika oraz własnych 
doświadczeń. Ćwiczenia w czytaniu 
tekstów na różnych poziomach. 
Opisywanie szałasu na podstawie 
ilustracji. Analiza i synteza wzrokowo-
słuchowa wyrazów z głoską sz. 
Przepisywanie zdań. Ćwiczenia 
grafomotoryczne. Nauka pisania 
dwuznaków sz, Sz na podstawie wyrazów 
szyszka, Szymek. Zwierzęta i rośliny 
występujące w lesie.  
Kilometr jako miara odległości. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych – 
czytanie planu, dodawanie i odejmowanie 
w zakresie 20. 
Moja mała ojczyzna 
Słuchanie opowiadania Majowe święta z 
cyklu „Listy od Hani i Henia”. 
Przypomnienie wiadomości na temat 
tradycji związanych z obchodzeniem 
majowych świąt. Opisywanie miejsca 
zamieszkania U. Ćwiczenia w czytaniu 
tekstów na różnych poziomach. 
Przeliczanie sylab, głosek i liter w 
wyrazach zawierających dwuznak sz. 

KM. s. 3, 4, 5, 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. s., 4, 5  
K. s. 5, 6, 7, 76, 81 
P. s. 78 
KM. s. 6, 7, 8, 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 6, 7, 8, 9, 69 
K. s. 8, 9, 10, 11, 77 
P. s. 78 
KM. s. 6, 7, 10, 11 
 
 
 



Ćwiczenia grafomotoryczne. Czytam sam! 
Poczytanka Notatka. Matematyka w 
działaniu. Kilometr jako miara odległości. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych – 
czytanie planu, porównywanie odległości. 
Rysowanie, kontynuowanie wzorów. 
Czekoladowy raj 
Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat 
upodobań żywieniowych oraz spożywania 
słodyczy na podstawie ilustracji, 
przeczytanego tekstu i własnych 
doświadczeń. Analiza i synteza wzrokowo-
słuchowa wyrazów z cz. Doskonalenie 
techniki czytania tekstów na różnych 
poziomach. Kącik Tropiciele wiedzy. 
Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisania 
dwuznaku cz, Cz na podstawie wyrazów 
czekolada, Czesia. 
Gimnastyka oka i języka. Matematyka w 
działaniu. 
Kilometr jako miara odległości. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych 
dotyczących obliczania odległości 
obiektów. Zadania dodatkowe. 
Mój kraj – Polska 
Poszerzanie słownictwa czynnego U. o 
wyrazy związane z tematem: Polska. 
Wskazywanie na mapie i podawanie nazw 
rzek i miast Polski. Opowiadanie o 
miejscach, do których wybierają się dzieci 
przedstawione na ilustracji. Rozmowa na 
temat planowania własnej podróży po 
Polsce. Uzupełnianie zdań wyrazami z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 10, 11. 12, 13 
K. 12, 13, 14, 15, 69 
P. s. 78 
KM. s. 6, 7, 12, 13, 64, 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 14, 15 ,16,17 
K. s. 16, 17, 66, 76, 77, 82 
 
 



ramki. Przepisywanie zdania do zeszytu. 
Symbole narodowe. Ćwiczenia 
dodatkowe. Czytam sam! Dodatkowe 
teksty elementarzowe do czytania. 
Jesteśmy Europejczykami 
 Tekstu Grzegorza Kasdepkego Moje 
podwórko, mój wszechświat! Odczytanie 
haseł z rozsypanki sylabowej.  Wypowiedzi 
na temat wysłuchanego tekstu Consuela z 
cyklu „Listy od Hani i Henia”. Powtórzenie 
– tydzień. Rozwiązywanie zadań 
tekstowych związanych z czasem: dzień, 
tydzień. 
Wykonanie flagi dowolnego kraju 
sąsiadującego z Polską. Wskazywanie na 
mapie miejsca, w którym znajdują się 
Polska i Europa. Wysłuchanie fragmentu 
utworu Lato (cz. I. Allegro non molto) z 
cyklu Cztery pory roku Antonia Vivaldiego. 
Wysłuchanie Ody do radości Ludwika van 
Beethovena. 
Nasze ulubione zajęcia  (dla chętnych) 
Rozwiązywanie krzyżówki.  Tworzenie i 
zapisywanie wyrazów z rozsypanki 
sylabowej. Ćwiczenia w układaniu i 
zapisywaniu zdań z rozsypanki wyrazowej. 
Podawanie nazw dyscyplin sportowych i 
łączenie ich z odpowiednimi porami roku. 
Rozwiązywanie zadań z treścią na 
dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 
20. Rozwiązywanie zadań tekstowych 
związanych z obliczeniami pieniężnymi. 
Ćwiczymy z Noni. Wysłuchanie fragmentu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 16, 17, 18, 19 
K. s. 18, 19, 67 
P. s. 80 
KM. s. 14, 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 72, 73  
K. s. 68, 69 
P. s. 84  
K. s. 86 



utworu Wiosna (cz. III. Allegro) z cyklu 
Cztery pory roku Antonia Vivaldiego 
Niezwykłe kolekcje (dla chętnych) 
Gimnastyka oka i języka. Doskonalenie 
czytania z wykorzystaniem technik 
szybkiego czytania.  
 Układanie i zapisywanie zdań z 
wybranymi nazwami czynności. Czytanie 
ze zrozumieniem zdania i dopasowywanie 
do niego pytań. Zapis wybranego pytania 
w liniaturze. Rozwiązywanie rebusów. 
Rysowanie ich rozwiązań. Kolorowanie 
obrazka według podanego kodu. Pisanie 
wyrazów z cząstką baw. Tworzenie rodziny 
wyrazów słowa zabawa. Analiza 
wzrokowo-słuchowa. Odczytanie hasła. 
 

P. s. 98, 99  
KM. s. 70, 71, 72, 73 
 
 
 
 
 
 
P. s. 74, 75  
K. s. 70, 71, 72, 73, 95 
 

J. angielski Utrwalenie konstrukcji there’s 

Powtórzenie Unit 6 

Test Unit 6 

Podr. Str. 61 i 62 

Podr. Str. 55 

  

Religia/etyka  

Religia 

 

 

 

 

Etyka  

Pan Jezus wstępuje do nieba 

Uczeń potrafi określić jak dotrzeć do 

nieba. 

Pan Jezus posyła Ducha Świętego. 

Duch Święty - Trzecia Osoba Boska 

 
Podziwiam cię i szanuję, czyli rzecz o 

autorytetach. 

Przyznaję, ja to zrobiłem - czyli rzecz o 

odwadze cywilnej. 

  

  

Podr.str.36-37 K.P.43 
 
 
Podr. Str.38-39 K.P.44 
 
 
SJP - autorytet 

E. Szelburg-Zarembina, 

"Przed pomnikiem wielkiego 

człowieka" 

Filmik na YT "Zou musi się 

przyznać" 

 

 
 
 
 
 
 
Samodzielna praca 

ucznia wg wskazań 

nauczyciela 

przesłanych 

Rodzicom. 

 

 

 
 
 
 
 

Rodzice wykonują 

zdjęcia prac dzieci i 

wysyłają nauczycielowi 

na pocztę służbową. 

 

 



 

 

II A  Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 
 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

TEMAT: MAJOWE ŚWIĘTO  
Czytanie wiersza Jerzego Ficowskiego Maj. 
Tworzenie rymów do słowa maj. 
Układanie krótkiego wierszyka o wiośnie. 
Wypowiedzi na temat współczesnej i 
dawnej flagi Polski i sposobów 
świętowania Dnia Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Tropiciele wiedzy. Poznanie 
wzorów flag wybranych krajów. 
Praktyczne posługiwanie się kalendarzem 
jako ważnym źródłem informacji, różne 
sposoby zapisywania dat. Układanie nazw 
symboli narodowych z rozsypanki 
wyrazowej. Czytanie ze zrozumieniem. 
Utrwalenie pisowni wielką literą nazw 
narodowości. Napisanie, co oznaczają 
kolory na fladze Polski na podstawie 
informacji z podręcznika. Dekodowanie 
informacji i odczytywanie uproszczonych 
rysunków. Układanie wyrazów w 
kolejności alfabetycznej. Ćwiczenia 
dodatkowe. Rozpoznawanie i wymienianie 
symboli narodowych Polski. 
Uświadomienie sobie, jakiej jest się 
narodowości, że mieszka się w Polsce. 
Tolerancja wobec osób innej narodowości 
i tradycji kulturowej. historyczna: 

Podręcznik str.3,4,5 

Ćwiczenia język polski 

s.3,4,5 

Ćwiczenia matematyka 

str.3,4,5 

Zadania tekstowe w zeszycie 

do matematyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie 

wykonują zadania z 

nauczycielem 

podczas spotkań 

online oraz 

samodzielnie 

zgodnie z przesłaną 

przez nauczyciela 

instrukcją. 

 Stały kontakt z rodzicami 

poprzez librusa ,telefon 

aplikację . 

Informacja zwrotna w 

formie oceny z 

komentarzem wysłana do 

rodziców. 
 



Wskazywanie najważniejszych wydarzeń 
związanych z powstaniem flagi polskiej. 
Etyka: Rozumienie, że ludzie mają równe 
prawa niezależnie od tego, gdzie się 
urodzili, jak wyglądają, jaką religię 
wyznają, jaki mają status materialny. 
TEMAT: LEGENDA O PIAŚCIE 
Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 
100. Rozwiązywanie zadań tekstowych. 
Obliczanie sum i różnic w pamięci. Tekst 
matematyczny. Czytanie ze zrozumieniem. 
Zaznaczanie poprawnych odpowiedzi. 
Zadania dodatkowe. Ilustrowanie sceny 
inspirowanej legendą wybraną techniką 
plastyczną. Wysłuchanie ze zrozumieniem 
legendy Mariana Orłonia O Piaście 
Kołodzieju i tajemniczych wędrowcach. 
Poszerzenie słownictwa o wyrazy 
staropolskie. Opowiadanie legendy o 
Piaście Kołodzieju. Podpisywanie 
obrazków przedstawiających bohaterów 
legendy. Utrwalenie pisowni wielką literą 
wyrazów w tytułach, imionach i 
nazwiskach. Uzupełnianie zdania wyrazami 
z ramki. Wielka litera na początku zdania. 
Zapoznanie z definicją legendy. Dobieranie 
wyrazów określających bohatera legendy. 
Czytanie ze zrozumieniem, poprawne 
kończenie zdań. Porządkowanie i 
zapisywanie kolejności wydarzeń w 
legendzie o Piaście Kołodzieju. Czytam 
sam! Lekcje programowania. 
TEMAT: WYCIECZKA ROWEROWA  (2 dni) 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik s. 6,7 

Ćwiczenia j. polski s. 6,7,8,9 

Ćwiczenia matematyka s. 

6,7,54 

Zadania matematyczne z 

podręcznika 1,3,4 s. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pojęcie kwartału. Obliczenia 
kalendarzowe. Rozwiązywanie prostych 
zadań tekstowych z wykorzystaniem 
obliczeń kwartalnych. Zadania dodatkowe. 
Wskazywanie elementów budowy i 
wyposażenia roweru, podawanie ich nazw 
- na podstawie ilustracji i doświadczenia U. 
Opisywanie wybranych znaków 
drogowych i wymienianie ich nazw. 
Zaznaczanie na rysunku niezbędnych 
elementów wyposażenia roweru. Czytanie 
ze zrozumieniem. Otaczanie pętlą wyrazu 
niebędącego nazwą części roweru. 
Wyjaśnianie jego znaczenia. 
Charakteryzowanie elementów 
krajobrazów i podawanie ich nazw na 
podstawie tekstu i ilustracji. Samodzielne 
uzupełnienie rozpoczętego zdania na 
temat planowanej wycieczki rowerowej z 
wykorzystaniem zgromadzonego 
słownictwa. Piszemy poprawnie: pisownia 
zakończenia -aż w wyrazach obcego 
pochodzenia. Uzupełnianie diagramu, 
układanie zapisanych wyrazów w 
kolejności alfabetycznej. Rozwiązanie 
rebusu, zapisanie rozwiązania. Poczytanka 
Smocza drużyna rowerowa. 
TEMAT: MIESZKAŃCY ŁĄKI(2dni) 
Litr, pół litra, ćwierć litra, półtora litra. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych z 
praktycznym wykorzystaniem pojęć: litr, 
pół litra, ćwierć litra, półtora litra. Zadania 
dodatkowe. Zrób to sam! Wykonanie 

 

Podręcznik s. 8,19,10,11 

Ustnie zadanie 4,5 s. 9 z 

podręcznika 

Ćwiczenia matematyka s. 8,9 

Ćwiczenia j. polski 10,11,12 

Praca plastyczna – Plakat 

“Bezpiecznie na rowerze.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik s. 12,13,14,15 

Ćwiczenia j. polski s. 14,15, 

16,17 



pracy "Łąka" według podanej instrukcji. 
Kolorowanie motyla zgodnie z osią 
symetrii. Wypowiedzi U. na temat zwierząt 
i roślin występujących na łące na 
podstawie ilustracji w podręczniku i 
własnych doświadczeń. Wyjaśnianie 
znaczenia łąki dla ludzi i zwierząt. 
Kilkuzdaniowe wypowiedzi U. na temat 
możliwości wypoczynku i zabaw na łące. 
Uzupełnianie zdania nazwami zwierząt. 
Praktyczne stosowanie znaków 
interpunkcyjnych. Czytanie ze 
zrozumieniem opisu łąki, uzupełnianie 
ilustracji zgodnie z opisem. Układanie zdań 
opisujących motyla. Doskonalenie techniki 
pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne. 
Przewodnik prawdziwych tropicieli. 
Wiosna. Wysłuchanie ze zrozumieniem 
tekstów Adama Wajraka Czemu mąż lata 
jak szalony? oraz Osiedle pod specjalną 
ochroną. Rozmowa kierowana pytaniami 
N. na temat zwyczajów lęgowych i życia 
czajek. Ulica Ciekawych Wyrazów - 
wyjaśnienie znaczenia wyrazu symulujący. 
Czytanie ze zrozumieniem i poprawne 
kończenie zdań. Wpisywanie 
rzeczowników, przymiotników i 
czasowników znalezionych w tekście. 
Układanie i zapisywanie zdań. 
Rozwiązywanie krzyżówki. Uzupełnianie 
zdań o łące.  filmy o ptakach na yutyub 
TEMAT: BOCIANIE GNIAZDO 

Ćwiczenia matematyka s. 

10,11 

W zeszycie do matematyki 

zadanie 1,2,3,4  s. 86 z 

podręcznika 

W zeszycie do j. polskiego 

odpowiedzieć na pytania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykonanie dowolną techniką pracy pla-
stycznej przedstawiającej drzewo, które 
rosło na podwórku, na podstawie 
opowiadania Bocianie gniazdo. 
Wysłuchanie ze zrozumieniem tekstu 
Marii Terlikowskiej Bocianie gniazdo 
będącego fragmentem książki Drzewo do 
samego nieba. Ulica Ciekawych Wyrazów - 
wyjaśnienie znaczenia wyrazu kuźnia. 
Lektury. Uzupełnianie metryczki książki. 
Udzielanie odpowiedzi na pytania na 
podstawie opowiadania. Redagowanie i 
zapisywanie pisemnej wypowiedzi na 
temat przyczyn opuszczenia gniazda przez 
bociany. Wskazywanie właściwych form 
czasowników. Układanie i zapisywanie 
zdań w zeszycie. Ćwiczenia kształtujące 
spostrzegawczość. Bociany - ich wędrówki 
i zwyczaje. 
TEMAT: IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 
Rozmowa na temat igrzysk olimpijskich - 
na podstawie tekstu Igrzyska olimpijskie. 
Wyszukiwanie w tekście informacji na 
temat najważniejszych symboli 
olimpijskich. Wysłuchanie sprawozdania 
sportowego z biegu na 100 m kobiet z 
udziałem Ireny Szewińskiej. Podawanie 
nazw dyscyplin sportu i sportowców, 
którzy je uprawiają. Układanie zdań. 
Utrwalenie symboliki kół olimpijskich. 
Piszemy poprawnie: wielka litera w 
nazwach mieszkańców państw. Łączenie 
wyrazów w pary i uzupełnianie zapisów z 

 

 

Podręcznik str.16,17 

Ćwiczenia język polski 

str.18,19 

ASY 
Zadania w zeszycie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik s. 18,19 

Ćwiczenia matematyka s. 

12,13 

Ćwiczenia j. polski s.20,21 

Praca plastyczna – 

zaprojektować puchar 

 

 

 

 

 

 

 

 



wykorzystaniem nazw narodowości w 
rodzaju męskim i żeńskim. Uzupełnianie 
zdań wyrazami w odpowiedniej formie. 
. Moja ulubiona dyscyplina sportowa - 
wykonanie pracy dowolną techniką 
plastyczną. Uświadomienie, jakiej jest się 
narodowości, że krajem ojczystym jest 
Polska. Tolerancja wobec innych 
narodowości i tradycji kulturowej. 
Orientowanie się w tym, że są ludzie 
szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w 
której mieszkają, dla Polski i świata. Etyka: 
Świadomość, że nie można dążyć do 
zaspokojenia swoich pragnień kosztem 
innych - zasada fair play. Rozumienie, że 
ludzie mają równe prawa niezależnie od 
tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką 
wyznają religię, jaki mają status 
materialny. Liczby trzycyfrowe. 
Odczytywanie liczb. Obliczanie w zeszycie 
sum i różnic liczb jedno-, dwu- i 
trzycyfrowych.  
TEMAT: IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE 
Czytanie ze zrozumieniem i korzystanie z 
treści artykułu Zanim zgaśnie olimpijski 
znicz z gazety sportowej jako źródła 
informacji. Rozmowa na temat idei 
paraolimpiady i zasady fair play. 
Rozwiązywanie rebusu, układanie i 
zapisywanie zdania z odgadniętym 
wyrazem.  Układanie pytań i odpowiedzi - 
rozmowa dziennikarza i medalistki 
olimpijskiej. Odszukiwanie wyrazów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik s. 20 

Ćwiczenia matematyka s. 

14,15,16,17,55 

Ćwiczenia j. polski s. 22,72 

 

 

 

 



tworzących rodziny. Dopisywanie rodziny 
wyrazu skok. Uświadomienie, jakiej jest się 
narodowości, że mieszka się w Polsce. 
Tolerancja wobec innych narodowości i 
tradycji kulturowej. Orientowanie się w 
tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla 
miejscowości, w której się mieszka, dla 
Polski i świata.  Etyka: Świadomość, że nie 
można dążyć do zaspokojenia swoich 
pragnień kosztem innych - zasada fair play. 
Zrozumienie, że ludzie mają równe prawa 
niezależnie od tego, gdzie się urodzili, jak 
wyglądają, jaką wyznają religię, jaki mają 
status materialny. Matematyka w 
działaniu. Liczby trzycyfrowe. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych. 
Obliczenia pieniężne. Elementy 
programowanie. Zrób to sam! Wykonanie 
medali olimpijskich według podanej 
instrukcji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. angielski Unit 7 – My clothes, poznanie i utrwalenie nowych 

słówek 

Zdania I’ve got, I'm wearing-opis ubrania  

Podr. str. 58-62   

Religia/etyka  

 

 

 

 

Etyka  

Jezus Dobrym Pasterzem. 

Zapoznanie z przypowieścią biblijną. 

 

Maj - miesiąc poświęcony Matce Bożej. 

Praca z podręcznikiem. 

 

Podziwiam cię i szanuję, czyli rzecz o 

autorytetach. 

Przyznaję, ja to zrobiłem - czyli rzecz o 

odwadze cywilnej. 

Zabawy biblijne - łamigłówka, 

labirynt 

 

Podręcznik s. 59 ćw. 2 i 3 (dla 

chętnych praca plastczna) 

 

SJP - autorytet 

E. Szelburg-Zarembina, 

"Przed pomnikiem wielkiego 

człowieka" 

Samodzielna praca 

ucznia 
 

 

 

 

Samodzielna praca 

ucznia wg wskazań 

nauczyciela 

przesłanych 

Rodzicom. 

Przesłanie rozwiązanych 

zadań, w ustalonym przez 

nauczyciela czasie librusem, 

sms,e-mailem 

 

 

 

Rodzice wykonują 

zdjęcia prac dzieci i 



   

 

 

Filmik na YT "Zou musi się 

przyznać" 
 

wysyłają nauczycielowi 

na pocztę służbową. 

 

 

 

 

 

II B  Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób 

realizacji 

Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 
 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

TEMAT: MAJOWE ŚWIĘTO  
Czytanie wiersza Jerzego Ficowskiego Maj. 
Tworzenie rymów do słowa maj. 
Układanie krótkiego wierszyka o wiośnie. 
Wypowiedzi na temat współczesnej i 
dawnej flagi Polski i sposobów 
świętowania Dnia Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Tropiciele wiedzy. Poznanie 
wzorów flag wybranych krajów. 
Praktyczne posługiwanie się kalendarzem 
jako ważnym źródłem informacji, różne 
sposoby zapisywania dat. Układanie nazw 
symboli narodowych z rozsypanki 
wyrazowej. Czytanie ze zrozumieniem. 
Utrwalenie pisowni wielką literą nazw 
narodowości. Napisanie, co oznaczają 
kolory na fladze Polski na podstawie 
informacji z podręcznika. Dekodowanie 
informacji i odczytywanie uproszczonych 
rysunków. Układanie wyrazów w 

 

Podręcznik str.3,4,5 

Ćwiczenia język polski s.3,4,5 

Ćwiczenia matematyka str.3,4,5 

Zadania tekstowe w zeszycie do 

matematyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie 

wykonują 

zadania z 

nauczycielem 

podczas 

spotkań online 

oraz 

samodzielnie 

zgodnie z 

przesłaną przez 

nauczyciela 

instrukcją. 

 

Opiekunowie wykonują 

zdjęcia lub skany prac 

uczniów i wysyłają na 

meila lub aplikację 

WathApp. Stały kontakt z 

rodzicami poprzez librusa 

,telefon aplikację . 

Informacja zwrotna w 

formie oceny z 

komentarzem wysłana do 

rodziców. 
 



kolejności alfabetycznej. Ćwiczenia 
dodatkowe. Rozpoznawanie i wymienianie 
symboli narodowych Polski. 
Uświadomienie sobie, jakiej jest się 
narodowości, że mieszka się w Polsce. 
Tolerancja wobec osób innej narodowości 
i tradycji kulturowej. historyczna: 
Wskazywanie najważniejszych wydarzeń 
związanych z powstaniem flagi polskiej. 
Etyka: Rozumienie, że ludzie mają równe 
prawa niezależnie od tego, gdzie się 
urodzili, jak wyglądają, jaką religię 
wyznają, jaki mają status materialny. 
TEMAT: LEGENDA O PIAŚCIE 
Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 
100. Rozwiązywanie zadań tekstowych. 
Obliczanie sum i różnic w pamięci. Tekst 
matematyczny. Czytanie ze zrozumieniem. 
Zaznaczanie poprawnych odpowiedzi. 
Zadania dodatkowe. Ilustrowanie sceny 
inspirowanej legendą wybraną techniką 
plastyczną. Wysłuchanie ze zrozumieniem 
legendy Mariana Orłonia O Piaście 
Kołodzieju i tajemniczych wędrowcach. 
Poszerzenie słownictwa o wyrazy 
staropolskie. Opowiadanie legendy o 
Piaście Kołodzieju. Podpisywanie 
obrazków przedstawiających bohaterów 
legendy. Utrwalenie pisowni wielką literą 
wyrazów w tytułach, imionach i 
nazwiskach. Uzupełnianie zdania wyrazami 
z ramki. Wielka litera na początku zdania. 
Zapoznanie z definicją legendy. Dobieranie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik s. 6,7 

Ćwiczenia j. polski s. 6,7,8,9 

Ćwiczenia matematyka s. 6,7,54 

Zadania matematyczne z 

podręcznika 1,3,4 s. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



wyrazów określających bohatera legendy. 
Czytanie ze zrozumieniem, poprawne 
kończenie zdań. Porządkowanie i 
zapisywanie kolejności wydarzeń w 
legendzie o Piaście Kołodzieju. Czytam 
sam! Lekcje programowania. 
TEMAT: WYCIECZKA ROWEROWA 
Pojęcie kwartału. Obliczenia 
kalendarzowe. Rozwiązywanie prostych 
zadań tekstowych z wykorzystaniem 
obliczeń kwartalnych. Zadania dodatkowe. 
Wskazywanie elementów budowy i 
wyposażenia roweru, podawanie ich nazw 
- na podstawie ilustracji i doświadczenia U. 
Opisywanie wybranych znaków 
drogowych i wymienianie ich nazw. 
Zaznaczanie na rysunku niezbędnych 
elementów wyposażenia roweru. Czytanie 
ze zrozumieniem. Otaczanie pętlą wyrazu 
niebędącego nazwą części roweru. 
Wyjaśnianie jego znaczenia. 
Charakteryzowanie elementów 
krajobrazów i podawanie ich nazw na 
podstawie tekstu i ilustracji. Samodzielne 
uzupełnienie rozpoczętego zdania na 
temat planowanej wycieczki rowerowej z 
wykorzystaniem zgromadzonego 
słownictwa. Piszemy poprawnie: pisownia 
zakończenia -aż w wyrazach obcego 
pochodzenia. Uzupełnianie diagramu, 
układanie zapisanych wyrazów w 
kolejności alfabetycznej. Rozwiązanie 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik s. 8,19,10,11 

Ustnie zadanie 4,5 s. 9 z 

podręcznika 

Ćwiczenia matematyka s. 8,9 

Ćwiczenia j. polski 10,11,12 

Praca plastyczna – Plakat 

“Bezpiecznie na rowerze.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



rebusu, zapisanie rozwiązania. Poczytanka 
Smocza drużyna rowerowa. 
TEMAT: MIESZKAŃCY ŁĄKI(2dni) 
Litr, pół litra, ćwierć litra, półtora litra. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych z 
praktycznym wykorzystaniem pojęć: litr, 
pół litra, ćwierć litra, półtora litra. Zadania 
dodatkowe. Zrób to sam! Wykonanie 
pracy "Łąka" według podanej instrukcji. 
Kolorowanie motyla zgodnie z osią 
symetrii. Wypowiedzi U. na temat zwierząt 
i roślin występujących na łące na 
podstawie ilustracji w podręczniku i 
własnych doświadczeń. Wyjaśnianie 
znaczenia łąki dla ludzi i zwierząt. 
Kilkuzdaniowe wypowiedzi U. na temat 
możliwości wypoczynku i zabaw na łące. 
Uzupełnianie zdania nazwami zwierząt. 
Praktyczne stosowanie znaków 
interpunkcyjnych. Czytanie ze 
zrozumieniem opisu łąki, uzupełnianie 
ilustracji zgodnie z opisem. Układanie zdań 
opisujących motyla. Doskonalenie techniki 
pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne. 
Przewodnik prawdziwych tropicieli. 
Wiosna. Wysłuchanie ze zrozumieniem 
tekstów Adama Wajraka Czemu mąż lata 
jak szalony? oraz Osiedle pod specjalną 
ochroną. Rozmowa kierowana pytaniami 
N. na temat zwyczajów lęgowych i życia 
czajek. Ulica Ciekawych Wyrazów - 
wyjaśnienie znaczenia wyrazu symulujący. 
Czytanie ze zrozumieniem i poprawne 

 

 

Podręcznik s. 12,13,14,15 

Ćwiczenia j. polski s. 14,15, 

16,17 

Ćwiczenia matematyka s. 10,11 

W zeszycie do matematyki 

zadanie 1,2,3,4  s. 86 z 

podręcznika 

W zeszycie do j. polskiego 

odpowiedzieć na pytania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kończenie zdań. Wpisywanie 
rzeczowników, przymiotników i 
czasowników znalezionych w tekście. 
Układanie i zapisywanie zdań. 
Rozwiązywanie krzyżówki. Uzupełnianie 
zdań o łące. 
TEMAT: BOCIANIE GNIAZDO 
Wykonanie dowolną techniką pracy pla-
stycznej przedstawiającej drzewo, które 
rosło na podwórku, na podstawie 
opowiadania Bocianie gniazdo. 
Wysłuchanie ze zrozumieniem tekstu 
Marii Terlikowskiej Bocianie gniazdo 
będącego fragmentem książki Drzewo do 
samego nieba. Ulica Ciekawych Wyrazów - 
wyjaśnienie znaczenia wyrazu kuźnia. 
Lektury. Uzupełnianie metryczki książki. 
Udzielanie odpowiedzi na pytania na 
podstawie opowiadania. Redagowanie i 
zapisywanie pisemnej wypowiedzi na 
temat przyczyn opuszczenia gniazda przez 
bociany. Wskazywanie właściwych form 
czasowników. Układanie i zapisywanie 
zdań w zeszycie. Ćwiczenia kształtujące 
spostrzegawczość. Bociany - ich wędrówki 
i zwyczaje. 
TEMAT: IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 
Rozmowa na temat igrzysk olimpijskich - 
na podstawie tekstu Igrzyska olimpijskie. 
Wyszukiwanie w tekście informacji na 
temat najważniejszych symboli 
olimpijskich. Wysłuchanie sprawozdania 
sportowego z biegu na 100 m kobiet z 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik str.16,17 

Ćwiczenia język polski str.18,19 

ASY 

Zadania w zeszycie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik s. 18,19 

Ćwiczenia matematyka s. 12,13 

Ćwiczenia j. polski s.20,21 

Praca plastyczna – zaprojektować 

puchar 

 

 

 

 

 

 



udziałem Ireny Szewińskiej. Podawanie 
nazw dyscyplin sportu i sportowców, 
którzy je uprawiają. Układanie zdań. 
Utrwalenie symboliki kół olimpijskich. 
Piszemy poprawnie: wielka litera w 
nazwach mieszkańców państw. Łączenie 
wyrazów w pary i uzupełnianie zapisów z 
wykorzystaniem nazw narodowości w 
rodzaju męskim i żeńskim. Uzupełnianie 
zdań wyrazami w odpowiedniej formie. 
Abecadło muzyczne: polka. Wysłuchanie: 
fragmentu utworu Johanna Straussa Polka 
Pizzicato oraz Polki z Rzeszowskiego i 
Krakowiaka z Sądeckiego. Moja ulubiona 
dyscyplina sportowa - wykonanie pracy 
dowolną techniką plastyczną. 
Uświadomienie, jakiej jest się 
narodowości, że krajem ojczystym jest 
Polska. Tolerancja wobec innych 
narodowości i tradycji kulturowej. 
Orientowanie się w tym, że są ludzie 
szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w 
której mieszkają, dla Polski i świata. 
Zabawa "Zawody kangurów". Etyka: 
Świadomość, że nie można dążyć do 
zaspokojenia swoich pragnień kosztem 
innych - zasada fair play. Rozumienie, że 
ludzie mają równe prawa niezależnie od 
tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką 
wyznają religię, jaki mają status 
materialny. Liczby trzycyfrowe. 
Odczytywanie liczb. Obliczanie w zeszycie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik s. 20 

Ćwiczenia matematyka s. 

14,15,16,17,55 

Ćwiczenia j. polski s. 22,72 

 

 



sum i różnic liczb jedno-, dwu- i 
trzycyfrowych.  
TEMAT: IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE 
Czytanie ze zrozumieniem i korzystanie z 
treści artykułu Zanim zgaśnie olimpijski 
znicz z gazety sportowej jako źródła 
informacji. Rozmowa na temat idei 
paraolimpiady i zasady fair play. 
Rozwiązywanie rebusu, układanie i 
zapisywanie zdania z odgadniętym 
wyrazem.  Układanie pytań i odpowiedzi - 
rozmowa dziennikarza i medalistki 
olimpijskiej. Odszukiwanie wyrazów 
tworzących rodziny. Dopisywanie rodziny 
wyrazu skok. Uświadomienie, jakiej jest się 
narodowości, że mieszka się w Polsce. 
Tolerancja wobec innych narodowości i 
tradycji kulturowej. Orientowanie się w 
tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla 
miejscowości, w której się mieszka, dla 
Polski i świata. Zabawa "Sportowa kostka". 
Etyka: Świadomość, że nie można dążyć do 
zaspokojenia swoich pragnień kosztem 
innych - zasada fair play. Zrozumienie, że 
ludzie mają równe prawa niezależnie od 
tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką 
wyznają religię, jaki mają status 
materialny. Matematyka w działaniu. 
Liczby trzycyfrowe. Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. Obliczenia pieniężne. 
Elementy programowanie. Zrób to sam! 
Wykonanie medali olimpijskich według 
podanej instrukcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik s. 21 

A-Z 

Zadania w zeszycie do j. 

polskiego 

Ćwiczenia matematyka s. 56 



TEMAT DNIA: SPORT TO ZDROWIE (2 dni) 
Odczytanie nazw dyscyplin sportowych. 
Rozmowa na temat Jak dbać o kondycję 
fizyczną na podstawie własnych 
doświadczeń U. Ulica Ciekawych Wyrazów 
- wyjaśnienie znaczenia wyrażenia 
kondycja fizyczna i wyrazu dialog. 
Zapisywanie w zeszycie zdań na temat 
dbania o kondycję z wykorzystaniem pytań 
pomocniczych z podręcznika. Słuchanie ze 
zrozumieniem opowiadania Zofii 
Staneckiej Bieg rodzinny. Rozmowa na 
temat rodzinnego uprawiania sportu jako 
sposobu na wspólne spędzanie czasu. 
Tworzenie własnego opowiadania z 
wykorzystaniem zgromadzonego 
materiału słownikowego. Odczytywanie i 
zapisywanie hasła z plątaninki literowej. 
Samodzielne układanie plątaninek. 
Otaczanie pętlami zdjęć promujących 
dbałość o kondycję fizyczną. Łączenie 
czasowników z określeniami. Układanie i 
zapisywanie z nimi zdań. Czytanie ze 
zrozumieniem rymowanki. Tworzenie 
wyrazów z kolorowych liter. Uzupełnianie 
powiedzeń odgadniętymi wyrazami. 
Matematyka w działaniu. Dodawanie i 
odejmowanie liczb trzycyfrowych. 
Wyodrębnianie setek, dziesiątek i jedności 
w podanych liczbach.Obliczenia pieniężne. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych. Zadania 
dodatkowe. 

J. angielski Unit 7- My clothes-poznanie i utrwalenie nowych 

słówek 

Podr. Str. 58-62   



Zdania I’ve got, I’m wearing-opis ubrania 

Religia/etyka  Jezus Dobrym Pasterzem. 

Zapoznanie z przypowieścią biblijną. 

 

Maj - miesiąc poświęcony Matce Bożej. 

Praca z podręcznikiem. 

 

Zabawy biblijne - łamigłówka, 

labirynt 

 

Podręcznik s. 59 ćw. 2 i 3 (dla 

chętnych praca plastczna) 

 

Samodzielna praca 

ucznia 
Przesłanie rozwiązanych 

zadań, w ustalonym przez 

nauczyciela czasie librusem, 

sms,e-mailem 

 

 

 

II C  Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 
 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Niezwykłe ogrody 2 dni 

Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Doroty GellnerW 

hamaku. Rozmowa na temat treści i nastroju wiersza. Ćwiczenia 

w czytaniu wiersza z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji. 

Ustne opisywanie obrazu. Władysława Podkowińskiego W 

ogrodzie (W parku). Tropiciele wiedzy -rodzaje ogrodów. 

Czytanie ze zrozumieniem. Łączenie i zapisywanie pasujących do 

siebie części porównań. Uzupełnianie porównań na 

podstawiewiersza W hamakuUtrwalenie recytacji przysłowia i 

poznanych piosenek. Abecadło muzyczne: elementy muzyczne -

agogika (tempo) i barwa.Wykonanie pracy plastycznej Ogród 

moich marzeń. Zabawa ruchowa "Motyle".Wprowadzenie pojęcia 

odcinek. Wskazywanie i mierzenie odcinków. Mierzenie i 

zapisywanie długości wyróżnionych odcinków na linii prostej. 

Wprowadzenie oznaczenia odcinków. Zadania dodatkowe.Zrób to 

sam! Wykonanie pracy technicznej "Papierowy motyl" zgodnie z 

instrukcją 
Nic nowego w ogrodzie  

Lektura Danuty Parlak Kapelusz Pani Wrony -Nic w 

Ogrodzie.Lektury. Uzupełnienie metryczki z podaniem imienia i 

nazwiska autora, tytułu, imion głównego bohatera i innych 

postaci. Odczytanie i zapisanie zakodo-wanego tekstu. Udzielanie 

i zapisywanie odpowiedzi zgodnie z treścią fragmentu lektury. 

Zilustrowanie lub napisanie odpowiedzi na postawione pytanie. 

Ćwiczymy z Noni -powtórzenie. Uzupełnianie opisu kreta z 

wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa. Dopisywanie nazw 

zawodów doczasowników. Uzupełnianie ilustracji maku nazwami 

części rośliny zielnej. Stopniowanie przymiotników. Uzupełnianie 

wyrazów właściwymi literami. Ćwiczenia 

dodatkowe.Zilustrowanie historii opisanej w lekturze dowolną 

techniką.Zabawa słowno-ruchowa "Wiosna".Wskazywanie i 

 

P. s. 68, 69 
K. s. 74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. s. 70, 71, 72, 73 
K. s. 76, 77, 78, 79, 98, 99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie wykonują 

zadania z 

nauczycielem 

podczas spotkań 

online oraz 

samodzielnie zgodnie 

z przesłaną przez 

nauczyciela 

instrukcją. 

 

Sprawdzanie prac i 
umiejętności uczniów 
podczas lekcji online. 
Opiekunowie lub sami 
uczniowie wykonują zdjęcia 
lub skany i wysyłają 
nauczycielowi na skrzynkę 
mailową. Informacja 
zwrotna do ucznia w 
formie wiadomości. 
 



nazywanie części rośliny zielnej. Wymienienie cech zewnętrznych 

kreta oraz sposobów odżywiania 

 

Czytanie ze zrozumieniem “Wszystkie szlaki 

prowadządo Sukiennic."Temat powtórzeniowy i 

utrwalając 
 

Czytanie ze zrozumieniem;“Restauracja u 

Jana”Temat powtórzeniowy utrwalający. 
 

Majowe święta 

Czytanie wiersza Jerzego Ficowskiego Maj.  
Układanie rymów do słowa maj. 
Układanie krótkiego wierszyka o wiośnie.  
Wypowiedzi na temat współczesnej i dawnej flagi 

Polski oraz sposobów świętowania Dnia Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej.  
Tropiciele wiedzy. Poznanie wzorów flag wybranych 

krajów.  
Praktyczne posługiwanie się kalendarzem jako 

ważnym źródłem informacji, różne sposoby 

zapisywania dat.  
Układanie nazw symboli narodowych z rozsypanki 

wyrazowej. 
Czytanie ze zrozumieniem.  
Utrwalenie pisowni nazw narodowości wielką literą.  
Napisanie, co oznaczają kolory na fladze Polski na 

podstawie informacji z podręcznika. 
Dekodowanie informacji i odczytywanie 

uproszczonych rysunków.  
Układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej. 
Legenda o Piaście 

Przeczytanieze zrozumieniem legendy Mariana 

Orłonia O Piaście Kołodzieju i tajemniczych 

wędrowcach.  
Poszerzenie słownictwa wyrazami staropolskimi.  
Opowiadanie legendy o Piaście Kołodzieju.  
Podpisywanie obrazków przedstawiających 

bohaterów legendy.  
Utrwalenie pisowni wielką literą wyrazów w tytułach, 

imion i nazwisk.  
Uzupełnianie zdania wyrazami z ramki.  
Wielka litera na początku zdania. 
Zapoznanie z definicją legendy.  
Dobieranie wyrazów określających bohatera legendy.  

K. s. 102-105 

 

 

 

 

 

 

P. s. 3, 4, 5 
K. s. 3, 4, 5, 78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. s. 6, 7 
K. s. 6, 7, 8, 9, 82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czytanie ze zrozumieniem, poprawne kończenie zdań. 
Porządkowanie i zapisywanie kolejności wydarzeń w 

legendzie o Piaście Kołodzieju. 
Czytam sam! 
Lekcje programowania 
Wycieczka rowerowa 

Wskazywanie elementów budowy i wyposażenia 

roweru oraz podawanie ich nazw na podstawie 

ilustracji i doświadczenia U.  
Opisywanie wybranych znaków drogowych i 

wymienianie ich nazw.  
Zaznaczanie na rysunku niezbędnych elementów 

wyposażenia roweru. 
Czytanie ze zrozumieniem.  
Otaczanie pętlą wyrazu niebędącego nazwą części 

roweru oraz wyjaśnianie jego znaczenia. 
Charakteryzowanie elementów krajobrazów i 

podawanie ich nazw na podstawie tekstu i ilustracji.  
Samodzielne uzupełnienie rozpoczętego zdania na 

temat planowanej wycieczki rowerowej z 

wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa.  
Piszemy poprawnie  pisownia zakończenia -aż w 

wyrazach obcego pochodzenia.  
Uzupełnianie diagramu, układanie zapisanych 

wyrazów w kolejności alfabetycznej.  
Rozwiązywanie rebusu, zapisanie rozwiązania.  
Poczytanka Smocza Drużyna Rowerowa. 
Mieszkańcy łąki  2 dni 

 Wyjaśnianie znaczenia łąki dla ludzi i zwierząt.  
Kilkuzdaniowe wypowiedzi U. na temat możliwości 

wypoczynku i zabaw na łące.  
Uzupełnianie zdania nazwami zwierząt.  
Praktyczne stosowanie znaków interpunkcyjnych.  
Czytanie ze zrozumieniem opisu łąki, uzupełnianie 

ilustracji zgodnie z opisem.  
Układanie zdań opisujących motyla.  
Doskonalenie techniki pisania.  
Ćwiczenia grafomotoryczne. 
Ulica Ciekawych Wyrazów – wyjaśnienie znaczenia 

wyrazu symulujący.  
Czytanie ze zrozumieniem i poprawne kończenie 

zdań. Wpisywanie rzeczowników, przymiotników i 

czasowników znalezionych w tekście.  
Układanie i zapisywanie zdań. 
Rozwiązywanie krzyżówki.  

 

 

P. s. 8, 9, 10, 11, 70, 71, 80 
K. s. 10, 11 
W. k. 67, 68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. s. 12, 13, 14, 15 
K. s. 14, 15, 16, 17, 76, 82, 84, 

85 



Uzupełnianie zdań o łące. 
 

 

J. angielski Unit 7 My clothes – poznanie i utrwalenie nowych 

słówek 

Zdania I’ve got, I’m wearing – opis ubrania 

Podr. Str. 58-62   

Religia/etyka  Jezus Dobrym Pasterzem. 

Zapoznanie z przypowieścią biblijną. 

 

Maj - miesiąc poświęcony Matce Bożej. 

Praca z podręcznikiem. 

 

Zabawy biblijne - łamigłówka, 

labirynt 

 

Podręcznik s. 59 ćw. 2 i 3 (dla 

chętnych praca plastczna) 
 

Samodzielna praca ucznia Przesłanie rozwiązanych 

zadań, w ustalonym przez 

nauczyciela czasie librusem, 

sms,e-mailem 

 

 

II D  Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 
 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

TEMAT:NIEZWYKŁE OGRODY 

Wprowadzenie pojęcia odcinek. 

Wskazywanie i mierzenie odcinków. 

Mierzenie i zapisywanie długości 

wyróżnionych odcinków na linii 

prostej. Wprowadzenie oznaczenia 

odcinków. Zadania dodatkowe. 

Przeczytanie  wiersza Doroty Gellner 

W hamaku.  Ćwiczenia w czytaniu 

wiersza z uwzględnieniem interpunkcji 

i intonacji. Ustne opisywanie obrazu 

Władysława Podkowińskiego W 

ogrodzie (W parku). Tropiciele wiedzy 

- rodzaje ogrodów. Czytanie ze 

zrozumieniem. Łączenie i zapisywanie 

pasujących do siebie części porównań. 

Uzupełnianie porównań na podstawie 

Podręcznik str.68,69 

Ćwiczenia język polski 

str.74,99 

Ćwiczenia matematyczne 

str.58,59 

Praca plastyczna -Ogród 

moich marzeń  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie wykonują 

zadania z 

nauczycielem 

podczas spotkań 

online oraz 

samodzielnie zgodnie 

z przesłaną przez 

nauczyciela 

instrukcją. 

 

 

Opiekunowie wykonują 
zdjęcia lub skany prac 
uczniów i wysyłają na 
meila lub aplikację 
WathApp. Stały kontakt z 
rodzicami poprzez 
librusa ,telefon aplikację 
. 
Informacja zwrotna w 
formie oceny z 
komentarzem wysłana 
do rodziców. 



wiersza W hamaku. Wykonanie pracy 

plastycznej Ogród moich marzeń. 
TEMAT: NIC W OGRODZIE 

Rozmowa na temat fragmentu książki 

Danuty Parlak Kapelusz Pani Wrony - 

Uzupełnienie metryczki z podaniem 

imienia i nazwiska autora, tytułu, imion 

głównego bohatera i innych postaci. 

Odczytanie i zapisanie zakodowanego 

tekstu. Udzielanie i zapisywanie 

odpowiedzi zgodnie z treścią 

fragmentu lektury. Zilustrowanie lub 

napisanie odpowiedzi na postawione 

pytanie. Ćwiczymy z Noni - 

powtórzenie. Uzupełnianie opisu kreta 

z wykorzystaniem zgromadzonego 

słownictwa. Dopisywanie nazw 

zawodów do czasowników. 

Uzupełnianie ilustracji maku nazwami 

części rośliny zielnej. Stopniowanie 

przymiotników. Uzupełnianie wyrazów 

właściwymi literami. Ćwiczenia 

dodatkowe. Zilustrowanie historii 

opisanej w lekturze dowolną techniką. 

TEMAT: MAJOWE ŚWIĘTO 

(2dni) 

Czytanie wiersza Jerzego Ficowskiego 

Maj. Tworzenie rymów do słowa maj. 

Układanie krótkiego wierszyka o 

wiośnie. Wypowiedzi na temat 

współczesnej i dawnej flagi Polski i 

sposobów świętowania Dnia Flagi 

 

 

Podręcznik str.70,71,72,73 

Ćwiczenia język polski 

str.76,77,78,79 

Ćwiczenia matematyczne 

Asy str.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik str.3,4,5 

Ćwiczenia język polski 

str.72,3,4,5 

Ćwiczenia matematyka 

str.3,4,5 

Praca w zeszycie - 

ułożenie wiersza o wiośnie 



Rzeczypospolitej Polskiej. Tropiciele 

wiedzy. Poznanie wzorów flag 

wybranych krajów. Praktyczne 

posługiwanie się kalendarzem jako 

ważnym źródłem informacji, różne 

sposoby zapisywania dat. Układanie 

nazw symboli narodowych z 

rozsypanki wyrazowej. Czytanie ze 

zrozumieniem. Utrwalenie pisowni 

wielką literą nazw narodowości. 

Napisanie, co oznaczają kolory na 

fladze Polski na podstawie informacji z 

podręcznika. Dekodowanie informacji i 

odczytywanie uproszczonych 

rysunków. Układanie wyrazów w 

kolejności alfabetycznej. Ćwiczenia 

dodatkowe. Rozpoznawanie i 

wymienianie symboli narodowych 

Polski. Uświadomienie sobie, jakiej 

jest się narodowości, że mieszka się w 

Polsce. Tolerancja wobec osób innej 

narodowości i tradycji kulturowej. 

historyczna: Wskazywanie 

najważniejszych wydarzeń związanych 

z powstaniem flagi polskiej. Etyka: 

Rozumienie, że ludzie mają równe 

prawa niezależnie od tego, gdzie się 

urodzili, jak wyglądają, jaką religię 

wyznają, jaki mają status materialny. 

TEMAT: LEGENDA O PIAŚCIE 

Dodawanie i odejmowanie liczb w 

zakresie 100. Rozwiązywanie zadań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik str.6,7 



tekstowych. Obliczanie sum i różnic w 

pamięci. Tekst matematyczny. 

Czytanie ze zrozumieniem. 

Zaznaczanie poprawnych odpowiedzi. 

Zadania dodatkowe. Ilustrowanie sceny 

inspirowanej legendą wybraną techniką 

plastyczną. Wysłuchanie ze 

zrozumieniem legendy Mariana 

Orłonia O Piaście Kołodzieju i 

tajemniczych wędrowcach. Poszerzenie 

słownictwa o wyrazy staropolskie. 

Opowiadanie legendy o Piaście 

Kołodzieju. Podpisywanie obrazków 

przedstawiających bohaterów legendy. 

Utrwalenie pisowni wielką literą 

wyrazów w tytułach, imionach i 

nazwiskach. Uzupełnianie zdania 

wyrazami z ramki. Wielka litera na 

początku zdania. Zapoznanie z 

definicją legendy. Dobieranie wyrazów 

określających bohatera legendy. 

Czytanie ze zrozumieniem, poprawne 

kończenie zdań. Porządkowanie i 

zapisywanie kolejności wydarzeń w 

legendzie o Piaście Kołodzieju. 

Czytam sam! Lekcje programowania. 

 

TEMAT: WYCIECZKA 

ROWEROWA 

Pojęcie kwartału. Obliczenia 

kalendarzowe. Rozwiązywanie 

prostych zadań tekstowych z 

Ćwiczenia język polski 

str.6,7,8,9 

Ćwiczenia matematyka 

str.6,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik str.8,9,85 



wykorzystaniem obliczeń kwartalnych. 

Zadania dodatkowe. Wskazywanie 

elementów budowy i wyposażenia 

roweru, podawanie ich nazw - na 

podstawie ilustracji i doświadczenia U. 

Opisywanie wybranych znaków 

drogowych i wymienianie ich nazw. 

Zaznaczanie na rysunku niezbędnych 

elementów wyposażenia roweru. 

Czytanie ze zrozumieniem. Otaczanie 

pętlą wyrazu niebędącego nazwą części 

roweru. Wyjaśnianie jego znaczenia. 

Charakteryzowanie elementów 

krajobrazów i podawanie ich nazw na 

podstawie tekstu i ilustracji. 

Samodzielne uzupełnienie 

rozpoczętego zdania na temat 

planowanej wycieczki rowerowej z 

wykorzystaniem zgromadzonego 

słownictwa. Piszemy poprawnie: 

pisownia zakończenia -aż w wyrazach 

obcego pochodzenia. Uzupełnianie 

diagramu, układanie zapisanych 

wyrazów w kolejności alfabetycznej. 

Rozwiązanie rebusu, zapisanie 

rozwiązania. Poczytanka Smocza 

drużyna rowerowa. 
 

TEMAT: MIESZKAŃCY 

ŁĄKI(2dni) 

Litr, pół litra, ćwierć litra, półtora litra. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych z 

Ćwiczenia język polski 

str.8,9 

Ćwiczenia matematyczne 

str.10,11,12 

Zeszyt język polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



praktycznym wykorzystaniem pojęć: 

litr, pół litra, ćwierć litra, półtora litra. 

Zadania dodatkowe. Zrób to sam! 

Wykonanie pracy "Łąka" według 

podanej instrukcji. Kolorowanie motyla 

zgodnie z osią symetrii. Wypowiedzi 

U. na temat zwierząt i roślin 

występujących na łące na podstawie 

ilustracji w podręczniku i własnych 

doświadczeń. Wyjaśnianie znaczenia 

łąki dla ludzi i zwierząt. 

Kilkuzdaniowe wypowiedzi U. na 

temat możliwości wypoczynku i zabaw 

na łące. Uzupełnianie zdania nazwami 

zwierząt. Praktyczne stosowanie 

znaków interpunkcyjnych. Czytanie ze 

zrozumieniem opisu łąki, uzupełnianie 

ilustracji zgodnie z opisem. Układanie 

zdań opisujących motyla. Doskonalenie 

techniki pisania. Ćwiczenia 

grafomotoryczne. Przewodnik 

prawdziwych tropicieli. Wiosna. 

Wysłuchanie ze zrozumieniem tekstów 

Adama Wajraka Czemu mąż lata jak 

szalony? oraz Osiedle pod specjalną 

ochroną. Rozmowa kierowana 

pytaniami N. na temat zwyczajów 

lęgowych i życia czajek. Ulica 

Ciekawych Wyrazów - wyjaśnienie 

znaczenia wyrazu symulujący. 

Czytanie ze zrozumieniem i poprawne 

kończenie zdań. Wpisywanie 

 

Podręcznik str.12,13,14,15 

Ćwiczenia język polski 

str.12,13,14,15,16,17 

Ćwiczenia matematyka 

str.10,11 

Praca plastyczna - Łąka 

Zeszyt język polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



rzeczowników, przymiotników i 

czasowników znalezionych w tekście. 

Układanie i zapisywanie zdań. 

Rozwiązywanie krzyżówki. 

Uzupełnianie zdań o łące. 

TEMAT: BOCIANIE GNIAZDO 

Wykonanie dowolną techniką pracy 

pla-stycznej przedstawiającej drzewo, 

które rosło na podwórku, na podstawie 

opowiadania Bocianie gniazdo. 

Wysłuchanie ze zrozumieniem tekstu 

Marii Terlikowskiej Bocianie gniazdo 

będącego fragmentem książki Drzewo 

do samego nieba. Ulica Ciekawych 

Wyrazów - wyjaśnienie znaczenia 

wyrazu kuźnia. Lektury. Uzupełnianie 

metryczki książki. Udzielanie 

odpowiedzi na pytania na podstawie 

opowiadania. Redagowanie i 

zapisywanie pisemnej wypowiedzi na 

temat przyczyn opuszczenia gniazda 

przez bociany. Wskazywanie 

właściwych form czasowników. 

Układanie i zapisywanie zdań w 

zeszycie. Ćwiczenia kształtujące 

spostrzegawczość. Bociany - ich 

wędrówki i zwyczaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik str.16,17 

Ćwiczenia język polski 

str.18,19 

Ćwiczenia matematyka 

str.54 

Zeszyt matematyka 

J. angielski Unit 7 My clothes-poznanie i utrwalenie nowych 

słówek 

Zdania I’ve got, I’m wearing- opis ubrania 

Podr. Str. 58-62   

Religia/etyka  

Religia 

Jezus Dobrym Pasterzem wg roku 

Liturgicznego. 

Przypowieść biblijna Samodzielna praca 
ucznia. 

 

 



 

 

 

Etyka  

Miesiąc Maj  poświęcony Matce Bożej. 

Praca z podręcznikiem 

 
Podziwiam cię i szanuję, czyli rzecz o 

autorytetach. 

Przyznaję, ja to zrobiłem - czyli rzecz o 

odwadze cywilnej. 

   

 

 

Łk.15 1-7 oraz nagranie 

filmowe 

Podr.str.59 K.P.49 

 
SJP - autorytet 

E. Szelburg-Zarembina, 

"Przed pomnikiem wielkiego 

człowieka" 

Filmik na YT "Zou musi się 

przyznać" 

 

 
 
 
Samodzielna praca 

ucznia wg wskazań 

nauczyciela 

przesłanych 

Rodzicom. 

 

 

 

Rodzice wykonują 

zdjęcia prac dzieci i 

wysyłają nauczycielowi 

na pocztę służbową. 

 

 

II E Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 
 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Nic w ogrodzie  

Fragment książki Danuty Parlak Kapelusz 

Pani Wrony - Nic w Ogrodzie. Uzupełnienie 

metryczki z podaniem imienia i nazwiska 

autora, tytułu, imion głównego bohatera i 

innych postaci. Odczytanie i zapisanie 

zakodowanego tekstu. Udzielanie i 

zapisywanie odpowiedzi zgodnie z treścią 

fragmentu lektury. Zilustrowanie lub 

napisanie odpowiedzi na postawione pytanie. 

Ćwiczymy z Noni - powtórzenie. 

Uzupełnianie opisu kreta z wykorzystaniem 

zgromadzonego słownictwa. Dopisywanie 

nazw zawodów do czasowników. 

Uzupełnianie ilustracji maku nazwami części 

rośliny zielnej. Stopniowanie przymiotników. 

Uzupełnianie wyrazów właściwymi literami.  

Wskazywanie i nazywanie części rośliny 

zielnej. Wymienienie cech zewnętrznych kreta 

-Podręcznik 
s.70,71,72,73; 
-Karty ćwiczeń 
s.76,77,78; 
-Karty matematyczne 
s.72. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczniowie wykonują 

zadania z nauczycielem 

podczas spotkań online 

oraz samodzielnie 

zgodnie z przesłaną 

przez nauczyciela 

instrukcją. 

Materiał utrwalany jest 

przez ćwiczenia online-

linki wysyłane w 

wiadomościach do 

rodziców 

 

Rodzice wykonują zdjęcia lub 

skany wykonanych przez 

uczniów prac/zadań i wysyłają 

nauczycielowi na maila.  
Stały kontakt z rodzicami 

poprzez Librusa oraz maila. 
Po powrocie do szkoły 

omówienie i sprawdzenie prac. 
 

 



oraz sposobów odżywiania. 
 

Niezwykłe ogrody (2 dni) 

Wprowadzenie pojęcia odcinek. Wskazywanie 

i mierzenie odcinków. Mierzenie i 

zapisywanie długości wyróżnionych 

odcinków na linii prostej. Wprowadzenie 

oznaczenia odcinków.  

Wiersz Doroty Gellner “W hamaku”. 

Opisywanie obrazu Władysława 

Podkowińskiego “W ogrodzie (W parku)”. 

Rodzaje ogrodów. Czytanie ze zrozumieniem. 

Łączenie i zapisywanie pasujących do siebie 

części porównań. Uzupełnianie porównań na 

podstawie wiersza W hamaku. 

Wykonanie pracy plastycznej “Ogród moich 

marzeń”. 

 

Majowe święta (2 dni) 

Mnożenie i dzielenie w zakresie 100. 

Obliczanie iloczynów i ilorazów w pamięci. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

Wiersz Jerzego Ficowskiego “Maj”. Poznanie 

wzorów flag wybranych krajów. Praktyczne 

posługiwanie się kalendarzem jako ważnym 

źródłem informacji, różne sposoby 

zapisywania dat. Układanie nazw symboli 

narodowych z rozsypanki wyrazowej. 

Czytanie ze zrozumieniem. Utrwalenie 

pisowni wielką literą nazw narodowości. 

Napisanie, co oznaczają kolory na fladze 

Polski na podstawie informacji z podręcznika. 

Dekodowanie informacji i odczytywanie 

uproszczonych rysunków. Układanie wyrazów 

w kolejności alfabetycznej.  

Wyjaśnienie i wskazywanie zmian w 

przyrodzie zaobserwowanych w maju. 

Rozpoznawanie i wymienianie symboli 

narodowych Polski. Uświadomienie sobie, 

 
 
 
 
-Podręcznik s.68,69,117; 
-Karty matematyczne 
s.58,59, ćw.34 s.74,75; 
-Karty ćwiczeń 
s.74,79,96,97,98,99; 
-Praca plastyczna pt. 
“Ogród moich marze”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
-Podręcznik s.3,4,5,82; 
-Karty ćwiczeń s.3,4,5,78 
-Karty matematyczne 

s.3,4,5, ćw. 1,2 s.54; 
-Zeszyt do matematyki; 
-Zeszyt do języka 

polskiego; 

-Praca plastyczna pt. 

“Majowe święta” - dla 

chętnych. 
 

 
 
 
 
 
 
 



jakiej jest się narodowości, że mieszka się w 

Polsce. Tolerancja wobec osób innej 

narodowości i tradycji kulturowej. 

Wskazywanie najważniejszych wydarzeń 

związanych z powstaniem flagi polskiej.  

 

Legenda o Piaście (2 dni) 

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 

100. Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

Obliczanie sum i różnic w pamięci. Tekst 

matematyczny. 

Legenda Mariana Orłonia ”O Piaście 

Kołodzieju i tajemniczych wędrowcach”. 

Poszerzenie słownictwa o wyrazy 

staropolskie. Podpisywanie obrazków 

przedstawiających bohaterów legendy. 

Utrwalenie pisowni wielką literą wyrazów w 

tytułach, imionach i nazwiskach. Uzupełnianie 

zdania wyrazami z ramki. Wielka litera na 

początku zdania. Zapoznanie z definicją 

legendy. Dobieranie wyrazów określających 

bohatera legendy. Czytanie ze zrozumieniem, 

poprawne kończenie zdań. Porządkowanie i 

zapisywanie kolejności wydarzeń w legendzie 

o Piaście Kołodzieju.  

Uświadomienie, co wynika z przynależności 

do swojej rodziny, jakie są relacje między 

najbliższymi. 

 

Wycieczka rowerowa (2 dni) 

Pojęcie kwartału. Obliczenia kalendarzowe. 

Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych z 

wykorzystaniem obliczeń kwartalnych.  

Wskazywanie elementów budowy i 

wyposażenia roweru, podawanie ich nazw - na 

podstawie ilustracji i doświadczenia. 

Opisywanie wybranych znaków drogowych i 

wymienianie ich nazw. Zaznaczanie na 

rysunku niezbędnych elementów wyposażenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Podręcznik s.6,7,83; 
-Karty ćwiczeń s.6,7; 
-Karty ćwiczeń s.8,9 dla 

chętnych; 
-Karty matematyczne s.8,9, 

ćw.4 s.54; 
-A-Z s.3,4,5; 

-Zeszyt do matematyki; 
-Zeszyt do języka 

polskiego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik s.8,9,10,11,84; 

-Karty ćwiczeń s.10,11,12; 
-Karty matematyczne s.6,7, 

ćw.3 s.54; 
-Zeszyt do matematyki. 



roweru. Czytanie ze zrozumieniem. Otaczanie 

pętlą wyrazu niebędącego nazwą części 

roweru. Wyjaśnianie jego znaczenia. 

Charakteryzowanie elementów krajobrazów i 

podawanie ich nazw na podstawie tekstu i 

ilustracji. Samodzielne uzupełnienie 

rozpoczętego zdania na temat planowanej 

wycieczki rowerowej z wykorzystaniem 

zgromadzonego słownictwa. Piszemy 

poprawnie: pisownia zakończenia -aż w 

wyrazach obcego pochodzenia. Uzupełnianie 

diagramu, układanie zapisanych wyrazów w 

kolejności alfabetycznej. Rozwiązanie rebusu, 

zapisanie rozwiązania.  

Wskazanie miejsc, gdzie można bezpiecznie 

jeździć na rowerze, a gdzie nie można i 

dlaczego. Zawiadamianie dorosłych o 

wypadku, znajomość numerów telefonów 

pogotowia ratunkowego, policji oraz 

ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego 

112. Podawanie nazw charakterystycznych 

elementów typowych krajobrazów Polski: 

nadmorskiego, nizinnego, górskiego. 

Wskazywanie na mapie fizycznej sposobów 

oznaczania poznanych krajobrazów. 

 

 

 

 

 

J. angielski Unit 7 My clothes – poznanie i utrwalenie 

nowych słówek 

Zdania I’ve got, I’m wearing-opis ubrania 

Podr.str. 58-62   

Religia/etyka  

 

 

 

 

 

Etyka  

Jezus Dobrym Pasterzem wg Roku 

Liturgicznego 

Maj miesiącem poświęconym Matce 

Bożej.  

Praca z podręcznikiem. 

 
Podziwiam cię i szanuję, czyli rzecz o 

autorytetach. 

Przypowieść biblijna, 

filmik 

Podręcznik str. 59 KP 

59 

 

 
SJP - autorytet 

Praca samodzielna 

ucznia. 

 

 

 

 
Samodzielna praca 

ucznia wg wskazań 

 

 

 

 

 

 

Rodzice wykonują zdjęcia 

prac dzieci i wysyłają 



Przyznaję, ja to zrobiłem - czyli rzecz o 

odwadze cywilnej. 

   

 

 

E. Szelburg-Zarembina, 

"Przed pomnikiem 

wielkiego człowieka" 

Filmik na YT "Zou musi 

się przyznać" 

 

nauczyciela przesłanych 

Rodzicom. 

 

nauczycielowi na pocztę 

służbową. 

 

 

 

II 

Ac  

Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji 

 

 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Temat: Historia pewnej rośliny 

Edukacja polonistyczna. Edukacja przyrodnicza Czytanie ze zrozumieniem tekstu 

Zofii Staneckiej Historia pewnej rośliny. Piszemy poprawnie − pisownia wyrazów z 

ż niewymiennym. Układanie i zapisywanie wyrazów z rozsypanek literowych. 

Rozwiązywanie rebusów, staranne zapisywanie ich rozwiązań. Uzupełnianie 

wyrazów właściwymi literami.Obejrzenie filmu na temat rozwoju roślin: 

https://vimeo.com/407510149/5f9de84b56.  Przypomnienie zasad pisowni rz i ż: . 

https://www.dyktanda.net/zasady-pisowni/pisownia-rz.php 

Edukacja matematyczna 

Ćwiczenie tabliczki mnożenia – karta pracy z tabliczki mnożenia na 8 oraz dla 

chętnych, rozwiązywanie zadań. Ćwiczenia fizyczne. Gimnastyka w domu. 

 

Temat: Historia pewnej rośliny – ciąg dalszy 
Piszemy poprawnie: pisownia wyrazów z ż niewymiennym. Nazywanie części 
rośliny. Umieszczanie w odpowiednich miejscach nalepek z nazwami części roślin.  
Układanie i zapisywanie odpowiedzi na pytanie dotyczące warunków życia rośliny.  
Poczytanka Kiełki.  

 
P. s. 65, 66, 67. 
 
K. str. 73, 78. 
 
Rozwiązanie zadań: https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-i-dzielenie-w-
zakresie-100_11_230. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dla chętnych, informacje z czego są zbudowane rośliny: 
https://epodreczniki.pl/a/jak-zbudowana-jest-roslina/D8xHFEjb3  
Rozpoznawanie i rysowanie linii prostych, krzywych i łamanych.  Uzupełnij zadania 
w kartach matematycznych s. 56 – 57, 74. 
Aktywność fizyczna. Ćwiczenia gimnastyczne.  

 
 
Temat: Niezwykłe ogrody 
Przeczytajcie tekst w podręczniku na temat ogrodów. Tropiciele wiedzy – rodzaje 
ogrodów. Czytanie ze zrozumieniem. Łączenie i zapisywanie pasujących do siebie 
części porównań. Uzupełnianie porównań na podstawie wiersza W hamaku. 
Wprowadzenie pojęcia odcinek. Wskazywanie i mierzenie odcinków. 
Mierzenie i zapisywanie długości wyróżnionych odcinków na linii prostej.  
Wprowadzenie oznaczenia odcinków.  
Wykonanie pracy technicznej „Papierowy motyl” zgodnie z instrukcją. 

 
 
Temat: Majowe święta 
Wypowiedzi na temat współczesnej i dawnej flagi Polski oraz sposobów 
świętowania Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Poznanie wzorów flag 
wybranych krajów. Czytanie ze zrozumieniem. Utrwalenie pisowni nazw 
narodowości wielką literą. Napisanie, co oznaczają kolory na fladze Polski na 
podstawie informacji z podręcznika.  
Mnożenie i dzielenie w zakresie 100. Rozwiązanie zadań. Karta pracy z tabliczki 
mnożenia na 9. 
Zaśpiewaj pieśń patriotyczną „Witaj majowa jutrzenko”. Tutaj jest tekst: 
https://bibliotekapiosenki.pl/utwory/Trzeci_Maj_(Witaj_majowa_jutrzenko)/tekst 
, a tutaj podkład: https://www.youtube.com/watch?v=98Zmz40gnZo .  
Czytanie ze zrozumieniem – emocje 
Przeczytajcie fragment książki „Garść radości, szczypta złości” str. 24 – 27. 
Tutaj filmik o tym skąd się bierze wstyd: 
https://www.youtube.com/watch?v=DcCCVaL_E8g&t=228s. 
 

 
Temat: Legenda o Piaście 

 
K. str. 72, 79. 
Wykonaj ćwiczenie: http://pisupisu.pl/2/ortografia/rz-i-z-opowiadanie-2/1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 68, 69. 
K. s. 74. 
 
 
K.M. s. 58,59, 75.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 3,4,5. 
K. s. 3,4,5. 
 
K.M. s., 3,4,5.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DcCCVaL_E8g&t=228s


Utrwalenie pisowni wielką literą wyrazów w tytułach, imion i nazwisk. Wielka 
litera na początku zdania. 
Zapoznanie z definicją legendy. Dobieranie wyrazów określających bohatera 
legendy. Czytanie ze zrozumieniem, poprawne kończenie zdań. Porządkowanie i 
zapisywanie kolejności wydarzeń w legendzie o Piaście Kołodzieju. 
Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100. Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. Obliczanie sum i różnic w pamięci. 
 
Temat: Wycieczka rowerowa 

Jak sprawdzić, czy rower jest sprawny? Wskazywanie elementów budowy i 
wyposażenia roweru oraz podawanie ich nazw na podstawie ilustracji i 
doświadczenia U.  
Opisywanie wybranych znaków drogowych i wymienianie ich nazw. Zaznaczanie 
na rysunku niezbędnych elementów wyposażenia roweru. Samodzielne 
uzupełnienie rozpoczętego zdania na temat planowanej wycieczki rowerowej z 
wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa. 
Przeczytaj także tekst „Smocza drużyna rowerowa”. Pojęcie kwartału. Obliczenia 

kalendarzowe. 

Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych z wykorzystaniem obliczeń 
kwartalnych. 
 
 
 
Temat: Krajobrazy Polski 

Obejrzyj ilustrację w podręczniku na str. 10-11. Ćwiczymy mierzenie odcinków – 
wykonanie przesłanych kart pracy. Charakteryzowanie elementów krajobrazów i 
podawanie ich nazw na podstawie tekstu i ilustracji.  Podawanie nazw 
charakterystycznych elementów typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, 

nizinnego, górskiego.  Piszemy poprawnie − pisownia zakończenia -aż w wyrazach 
obcego pochodzenia.  
Uzupełnianie diagramu, układanie zapisanych wyrazów w kolejności alfabetycznej.  
Rozwiązywanie rebusu, zapisanie rozwiązania. 
 
Temat: „Kapelusz Pani Wrony”  

Rozmowa na temat lektury na lekcji online.  

 
Zadanie 
Z dużego kartonowego pudła zrób Pożeracza Wstydu z szeroką, otwartą paszczą. 
Możesz go karmić karteczkami, na których opiszesz lub narysujesz różne rzeczy, 
których się wstydzisz. Pożeracz pożre je wszystkie. Gdy będzie już pełny, zniszcz 
go razem z tym, co ma w brzuchu, i przygotuj nowego. Jeśli szkoda ci Pożeracza, 
możesz co jakiś czas niszczyć tylko zwartość jego brzucha.  
W. Kołyszko, J. Tomaszewska, Wstyd i latający śpiwór, Sopot 2015, s. 49. 
 
 
P. s. 6, 7 
K. s. 6, 7, 8, 9.  
 
 
 
P. s. 84  
KM. s. 6, 7. 
 
 
 
 
 
Obejrzyj filmik: 
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_30_138_p4. 
 
P. s.8,9 
K. s. 10,11; 70, 71. 
K.M. 
 
Napisz w zeszycie kilka zdań na temat swojej ostatniej wyprawy rowerowej. 
 
 
 
 
 
 
P. s. 10,11. 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_30_138_p4


Rozmowa na temat książki Danuty Parlak Kapelusz Pani Wrony. Lektury. 
Uzupełnienie metryczki z podaniem imienia i nazwiska autora, tytułu, imion 
głównego bohatera i innych postaci. Odczytanie i zapisanie zakodowanego tekstu. 
Udzielanie i zapisywanie odpowiedzi zgodnie z treścią fragmentu lektury. 
Zilustrowanie lub napisanie odpowiedzi na postawione pytanie. Ćwiczymy 
tabliczkę mnożenia – wykonanie przesłanych kart pracy. 
 
Temat: Mieszkańcy łąki  
Czytanie ze zrozumieniem opisu łąki, uzupełnianie ilustracji zgodnie z opisem. 
Układanie zdań opisujących motyla. Doskonalenie techniki pisania.  
Ćwiczenia grafomotoryczne.  
Rozwiązywanie zadań tekstowych z praktycznym wykorzystaniem pojęć: litr, pół 
litra, ćwierć litra, półtora litra. 

K. s. 12. 
 
Obejrzyj filmik na temat krajobrazów Polski: 
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V9_LATO_2_4_34_156_p3. 
Wybierz krajobraz, który Ci się najbardziej podoba i namaluj go farbami. Masz do 
wyboru: krajobraz nizinny, wyżynny, nadmorski i górski. 
 
 
 
K. s. 76, 77 
 
Książka “Kapelusz Pani Wrony” 
 
Rozwiązanie kart pracy z tabliczką mnożenia 
 
 
 
 
P. s. 12-13. 
K. s. 14, 15, 16, 17. 
 
Dla chętnych – przygotuj pracę „Łąka” – K. s.13. 
 
K.M. s. 10,11. 

J. angielski Utrwalenie wiadomości z działu 6: Play Time –gry i zabawy - słownictwo; 

czasownik have got; materiały i struktury - słownictwo; dialogi użytkowe. 

Słownictwo dotyczące wyposażenia domu. 

Wybrane przez nauczyciela (ze względy na potrzeby i możliwości uczniów) 
ćwiczenia z podręcznika i zeszytu ćwiczeń ze wskazanych działów) 
powtórzeniowe karty pracy; 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V9_LATO_2_4_34_156_p3


Religia/etyka  Jezus Dobrym Pasterzem wg Roku Liturgicznego 

Maj miesiącem poświęconym Matce Bożej - praca z podręcznikiem  

Przypowieść biblijna, filmik 

Podręcznik str. 59 KP 59 

 

 

 

III A  
Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób 

monitorowania lub 

weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 

 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Jak wyrażamy uczucia. 
Redagowanie pisemnej 
wypowiedzi. Tworzenie rodzin 
wyrazów. Łączenie pasujących do 
siebie czasowników i 
przysłówków, układanie z nimi 
zdań. Uzupełnianie zdań 
przymiotnikami.  
Obliczanie upływu lat. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych. 
 

Tropimy ortografię. 
Pisownia wyrazów z ą, ę, om, em, 
on, en. Czytanie wierszyków 
ilustrujących zasady 
ortograficzne. Uzupełnianie zdań 
wyrazami w odpowiedniej formie. 
Odmiana czasowników. 
Uzupełnianie wyrazów literami ą, 

 
 
P. s. 82, 83. 
K. s. 73, 74, 75. 
 
K. M. s. 56, 57. 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. s. 84, 85. 
K. s. 76, 77. 
 
K.M. s. 58, 59, 75 
 
 

Uczniowie wykonują 
zadania z 
nauczycielem podczas 
spotkań online oraz 
samodzielnie zgodnie 
z przesłaną przez 
nauczyciela 
instrukcją. 
Materiał utrwalany 
jest przez ćwiczenia 
wysyłane w 
wiadomościach do 
Rodziców 

 

Rodzice wykonują 
zdjęcia lub skany 
wykonanych przez 
uczniów prac/zadań 
i wysyłają 
nauczycielowi na 
maila.  
Stały kontakt z 
rodzicami poprzez 
Librusa oraz maila. 
Po powrocie do 
szkoły omówienie i 
sprawdzenie prac. 
 



ę lub grupami liter om, em, on, 
en. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych 
związanych z obliczeniem upływu 
lat. Zapisywanie dat słownie. 
 

Co się wykluwa z jaj? 

Rozpoznawanie zwierząt, które 

wykluwają się z jaj. Czytanie ze 
zrozumieniem, zaznaczanie 
poprawnych odpowiedzi, 
odczytanie utworzonego hasła. 
Opisywanie ilustracji z użyciem 
przymiotników i liczebników. 
Dopisywanie odpowiednich 
wyrazów wg wzoru.  
Dodawanie, odejmowanie, 
mnożenie i dzielenie wyrażeń 
dwumianowanych. Rozwiązywanie 
zadań tekstowych. Dodawanie i 
odejmowanie liczb 
czterocyfrowych. 
 

Namalowana historia. (2 dni)  

Zapoznanie dzieci z twórczością 
Jana Matejki. Opisywanie 
własnymi słowami na podstawie 
wiersza i zamieszczonego w 

podręczniku autoportretu artysty. 
Konstytucja 3 maja. Czym jest 
konstytucja, kiedy ją uchwalono. 
Omówienie obrazu Jana Matejki 
Konstytucja 3 Maja 1791 roku.  

 
 
 
 
 
 
 
 

P. s. 88, 89.  
K. s. 82, 83, 84. 
 
K. M. s. 60, 61, 64, 
65. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 3, 4, 5, 6, 7. 
K. 3, 4, 5. 
 
 

K. M. 3, 4, 5. 
Zadania tekstowe do 
rozwiązania w 
zeszycie do 
matematyki.  
 
 



Poznanie schematu 
funkcjonowania państwa na 
podstawie tekstu Kto sprawuje 
władze w Polsce? 
Układanie zdań zapisywanie ich. 
Redagowanie kilkuzdaniowej 
wypowiedzi na podany temat. 
Liczebnik. 

Połowa i ćwierć - figury 
geometryczne. Rozwiązywanie 
zadań tekstowych. Dzielenie 
podanych figur na części. 
 

O Syrence warszawskiej. 
Legenda Artura Oppmana Syrena. 
Pisemne udzielenie odpowiedzi na 
pytania dotyczące legendy. 
Zapisanie planu wydarzeń na 
podstawie legendy. Obliczanie 
połowy i ćwierci podanej liczby. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych.  
 

Z biegiem Wisły. 
Wiersz Czesława Janczarskiego 
Wisła. Kolorowanie ramek z 
poprawnymi odpowiedziami 
dotyczącymi wiersza. Czytanie ze 
zrozumieniem. Udzielanie 

poprawnych odpowiedzi 
dotyczących przeczytanego tekstu.  
Połowa i ćwierć - jednostki 
długości. Zamiana jednostek 
długości zgodnie z podaną zasadą. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
P. s. 8, 9. 
K. s. 6, 7. 
 
K. M. s. 6, 7 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 10-15 
K. 8, 9 
 
K. M. 8, 9. 

 
 
 
 
 
 
 



Rozwiązywanie zadań tekstowych 
w zeszycie.   
 
W rzece. 9 ( 2 dni ) 
Wyjaśnienie terminu rzeka na 
podstawie przeczytanego tekstu i 
ilustracji w podręczniku. Poznanie 
budowy koryta rzeki. Nazywanie 

roślin i zwierząt żyjących w rzece i 
lub na jej brzegach. Uzupełnianie 
nazw kierunków świata. 
Zaznaczanie rzek Wisły i Odry 
oraz Morza Bałtyckiego na 
konturowej mapie Polski.  
Czasownik. Aspekt dokonany i 
niedokonany czasownika. 
Dopisywanie właściwych form 
czasownika.  
Połowa i ćwierć - jednostki 
objętości. Rozwiązywanie zadań 
tekstowych na obliczanie objętości 
 

 
 
 
P. s. 16-23 
K. s.10, 11, 12, 13 
K.M. s. 10, 11, 52, 
53  

J. angielski Unit 5: A great knight – czytanie i 

słuchanie historyjki, poznanie konstrukcji 

gramatycznych; She has lunch - 

ćwiczenia na słuchanie, powtarzanie 

poznanych konstrukcji gramatycznych; 

It’s quarter to seven – podawanie 

godziny; What time do you get up? - 

ćwiczenia utrwalające znajomość 

czynności dnia codziennego i podawania 

godziny. 

Wybrane przez 

nauczyciela (ze względu 

na potrzeby i możliwości 

uczniów) ćwiczenia z 

podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń. Ćwiczenia i gry 

na stronach 

internetowych (linki od 

nauczyciela). 

Zadania – wykonane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami nauczyciela. 

Wykorzystanie linków 

podanych przez 

nauczyciela. 

Wysłanie nauczycielowi 

skanów/zdjęć 

wykonanych ćwiczeń na 

adres mailowy. 

Sprawdzenie zadanych 

prac na lekcji online. 

 

 

Religia/etyka  

 

Jezus Dobrym Pasterzem. 

Zapoznanie z przypowieścią biblijną. 

Łamigłówki biblijne 

 

 

Samodzielna praca ucznia wg 

wskazań nauczyciela 

 

Przesłanie rozwiązanych 

zadań, w ustalonym przez 



 

 

 

Etyka  

 

Nabożeństwa majowe. 

Praca z podręcznikiem. 

 
Podziwiam cię i szanuję, czyli rzecz o 

autorytetach. 

Przyznaję, ja to zrobiłem - czyli rzecz o 

odwadze cywilnej. 

   

  

 

Podręcznik s.90-91 ćw. 2 i 3 

 

 

S JP - autorytet 

E. Szelburg-Zarembina, 

"Przed pomnikiem 

wielkiego człowieka" 

Filmik na YT "Zou musi 

się przyznać" 
 

 

 

 

 

Samodzielna praca ucznia wg 

wskazań nauczyciela 

przesłanych Rodzicom. 
 

nauczyciela czasie librusem, 

sms,e-mailem 

 

 

Rodzice wykonują 

zdjęcia prac dzieci i 

wysyłają nauczycielowi 

na pocztę służbową. 

 

 

 

III B  
Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do 

realizacji 

Sposób realizacji Sposób 

monitorowania lub 

weryfikacji wiedzy 

i umiejętności 

 

 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Kraj nad Wisłą i Odrą./3 dni/ 

Wiersz Tadeusz Szymy “Jan Matejko” 

Opisywanie wyglądu malarza. 

Opisywanie obrazu. 

Rozmowy na temat Konstytucji 3 Maja. 

Poznanie schematu funkcjonowanie 

państwa na podstawie tekstu “Kto 

sprawuje władzę” 

Połowa i ćwierć. Dzielenie figur na 

dwie równe części. Rozwiązywanie 

zadań tekstowych. 

 

O Syrence warszawskiej. 

Wysłuchanie legendy A.Oppmana. 

Wypowiedzi na temat legendy. 

Zapisywanie planu wydarzeń. 

Podręcznik s 3 

Ćwiczenia polski s 3 

 

   

Podręcznik s 4,5. 

  

Podręcznik s 6,7. 

Ćwiczenia z 

polskiego .s 4,5. 

Ćwiczenie 

matematyczne s 3,4,5. 

 

Podręcznik s 8,9. 

Ćwiczenia polski s 6 

 

 

Zadania – wykonane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami nauczyciela. 

Wykorzystanie linków 

podanych przez 

nauczyciela. 

Uczniowie wykonują 

zadania z nauczycielem 

podczas spotkań online. 

 

 

Wiadomości ze 

szczegółowym 

instruktażem wysyłane są 

Wysłanie 

nauczycielowi 

skanów/zdjęć 

wykonanych 

ćwiczeń na adres 

mailowy. 

Sprawdzenie 

zadanych prac na 

lekcji online. 

Stały kontakt z 

rodzicami poprzez 

Librusa ,telefon 

aplikację . 

Informacja zwrotna 

w formie oceny z 

komentarzem 



Wykonanie scenografii do legendy. 

Obliczanie połowy i ćwierci z danej 

liczby. 

 

Z biegiem Wisły. 

/ 3 dni/ 

Prezentacja na temat miejsc, które 

trzeba zobaczyć w Warszawie. 

Analiza wiersz Cz. Janczarskiego 

‘Wisła”. Planowanie wycieczki do 

miasta położonego nad Wisłą.  

Praca Plastyczna –malowanie Wisły. 

Gimnastyka oka i języka.  

Czytanie ze zrozumieniem Blogu klasy 

Formułowanie pytań do autora książki. 

Połowa i ćwierć - jednostki długości. 

Obliczenia połowy i ćwierci podanych 

liczb jednostek długości. 

Rozwiazywanie zadań tekstowych. 

W rzece. /2 dni/ 

Wyjaśnianie terminu rzeka. 

Poznanie budowy rzeki. Nazywanie 

roślin i zwierząt żyjących w rzece lub 

na jej brzegach. 

Uzupełnianie nazw kierunków świata. 

Odczytywanie nazwa rzek z mapy i ich 

zapisywanie.  

Tropimy gramatykę-czasownik 

Transport wodny. 

Słynne polskie statki 

 

Połowa i ćwierć - jednostki objętości. 

Ćwiczenia polski s 7. 

Ćwiczenia 

matematyczne s 6 i 7. 

 

 

 

Podręcznik s 

10,11,12,13 

Podręcznik ćw 1,2 s 

11 

Ćwiczenia polski str. 

8, 9 bez 4 i 7 str. 9 

 

 

 

Podręcznik s 14,15 

Ćwiczenia polski s 

10,11. 

 

Podręcznik s 

16,17,18,19 

Ćwiczenia polski s12, 

13 

 

Podręcznik s 20,21 

 

 

Ćwiczenia 

matematyczne s 8,9 i 

54 

  

 

codziennie do uczniów i 

rodziców Librusem. 

wysłana do 

rodziców. 
 



Rozwiązywanie zadań tekstowych na 

obliczanie objętości. 

 

Podręcznik s 22,23 

Podręcznik s 24,25 

Podręcznik s 26,27 

Ćwiczenia polski s 

14,15 

 

 

Ćwiczenia 

matematyczne 

s10,11 i s 55 
 

J. angielski Unit 5: A great knight – czytanie i 

słuchanie historyjki, poznanie konstrukcji 

gramatycznych; She has lunch - ćwiczenia 

na słuchanie, powtarzanie poznanych 

konstrukcji gramatycznych; It’s quarter to 

seven – podawanie godziny; What time do 

you get up? - ćwiczenia utrwalające 

znajomość czynności dnia codziennego i 

podawania godziny. 

Wybrane przez 

nauczyciela (ze względu 

na potrzeby i 

możliwości uczniów) 

ćwiczenia z podręcznika 

i zeszytu ćwiczeń. 

Ćwiczenia i gry na 

stronach internetowych 

(linki od nauczyciela). 

Zadania – wykonane 

samodzielnie przez uczniów 

zgodnie z instrukcjami 

nauczyciela. Wykorzystanie 

linków podanych przez 

nauczyciela. 

Wysłanie 

nauczycielowi 

skanów/zdjęć 

wykonanych ćwiczeń 

na adres mailowy. 

Sprawdzenie 

zadanych prac na 

lekcji online. 

 

Religia/etyka  

 

 

 

 

Etyka  

Jezus Dobrym Pasterzem. 

Zapoznanie z przypowieścią biblijną. 

 

Nabożeństwa majowe. 

Praca z podręcznikiem. 

 

Podziwiam cię i szanuję, czyli rzecz o 

autorytetach. 

Przyznaję, ja to zrobiłem - czyli rzecz o 

odwadze cywilnej. 

  

 

Łamigłówki biblijne 

 

 

 

Podręcznik s.90-91 ćw. 2 i 3 

 
SJP - autorytet 

E. Szelburg-Zarembina, 

"Przed pomnikiem 

wielkiego człowieka" 

Filmik na YT "Zou 

musi się przyznać" 

 

Samodzielna praca ucznia wg 

wskazań nauczyciela 

 

 

 

 

Samodzielna praca ucznia wg 

wskazań nauczyciela przesłanych 

Rodzicom. 
 

Przesłanie rozwiązanych 

zadań, w ustalonym 

przez nauczyciela czasie 

librusem, sms,e-mailem 
 

 

Rodzice wykonują 

zdjęcia prac dzieci i 

wysyłają 

nauczycielowi na 

pocztę służbową. 
 



 

 

III C 
Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 

 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Kraj nad Wisłą i Odrą./3 dni/ 

Wiersz Tadeusz Szymy “Jan Matejko” 

Opisywanie wyglądu malarza. 

Opisywanie obrazu. 

Rozmowy na temat Konstytucji 3 Maja. 

Poznanie schematu funkcjonowanie 

państwa na podstawie tekstu “Kto 

sprawuje władzę” 

Połowa i ćwierć. Dzielenie figur na 

dwie równe części. Rozwiązywanie 

zadań tekstowych. 

 

O Syrence warszawskiej. 

Wysłuchanie legendy A.Oppmana. 

Wypowiedzi na temat legendy. 

Zapisywanie planu wydarzeń. 

Wykonanie scenografii do legendy. 

Obliczanie połowy i ćwierci z danej 

liczby. 

 

Z biegiem Wisły. 

/ 3 dni/ 

Prezentacja na temat miejsc, które 

trzeba zobaczyć w Warszawie. 

Podręcznik s 3 

Ćwiczenia polski s 3 

 

   

Podręcznik s 4,5. 

  

Podręcznik s 6,7. 

Ćwiczenia z polskiego .s 

4,5. 

Ćwiczenie matematyczne s 

3,4,5. 

 

Podręcznik s 8,9. 

Ćwiczenia polski s 6 

 

 

Ćwiczenia polski s 7. 

Ćwiczenia matematyczne s 

6 i 7. 

 

 

 

Podręcznik s 10,11,12,13 

Podręcznik ćw 1,2 s 11 

Ćwiczenia polski str. 8, 9 

bez 4 i 7 str. 9 

Zadania – 

wykonane 

samodzielnie 

przez uczniów 

zgodnie z 

instrukcjami 

nauczyciela. 

Wykorzystanie 

linków podanych 

przez 

nauczyciela. 

Uczniowie 

wykonują zadania 

z nauczycielem 

podczas spotkań 

online. 

 

 

Wiadomości ze 

szczegółowym 

instruktażem 

wysyłane są 

codziennie do 

uczniów i 

rodziców 

Librusem. 

Wysłanie nauczycielowi 

skanów/zdjęć 

wykonanych ćwiczeń na 

adres mailowy. 

Sprawdzenie zadanych 

prac na lekcji online. 

Stały kontakt z rodzicami 

poprzez Librusa ,telefon 

aplikację . 

Informacja zwrotna w 

formie oceny z 

komentarzem wysłana do 

rodziców. 
 

 



Analiza wiersz Cz. Janczarskiego 

‘Wisła”. Planowanie wycieczki do 

miasta położonego nad Wisłą.  

Praca Plastyczna –malowanie Wisły. 

Gimnastyka oka i języka.  

Czytanie ze zrozumieniem Blogu klasy 

Formułowanie pytań do autora książki. 

Połowa i ćwierć - jednostki długości. 

Obliczenia połowy i ćwierci podanych 

liczb jednostek długości. 

Rozwiazywanie zadań tekstowych. 

W rzece. /2 dni/ 

Wyjaśnianie terminu rzeka. 

Poznanie budowy rzeki. Nazywanie 

roślin i zwierząt żyjących w rzece lub 

na jej brzegach. 

Uzupełnianie nazw kierunków świata. 

Odczytywanie nazwa rzek z mapy i ich 

zapisywanie.  

Tropimy gramatykę-czasownik 

Transport wodny. 

Słynne polskie statki 

 

Połowa i ćwierć - jednostki objętości. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych na 

obliczanie objętości. 

 

 

 

 

Podręcznik s 14,15 

Ćwiczenia polski s 10,11. 

 

Podręcznik s 16,17,18,19 

Ćwiczenia polski s12, 13 

 

Podręcznik s 20,21 

 

 

Ćwiczenia matematyczne s 

8,9 i 54 

  

 

Podręcznik s 22,23 

Podręcznik s 24,25 

Podręcznik s 26,27 

Ćwiczenia polski s 14,15 

 

 

Ćwiczenia matematyczne 

s10,11 i s 55 

 

 

J. angielski Unit 5: A great knight – czytanie i 

słuchanie historyjki, poznanie konstrukcji 

gramatycznych; She has lunch - ćwiczenia 

na słuchanie, powtarzanie poznanych 

konstrukcji gramatycznych; It’s quarter to 

Wybrane przez nauczyciela 

(ze względu na potrzeby i 

możliwości uczniów) 

ćwiczenia z podręcznika i 

zeszytu ćwiczeń. Ćwiczenia i 

Zadania – 

wykonane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami 

nauczyciela. 

Wysłanie nauczycielowi 

skanów/zdjęć wykonanych 

ćwiczeń na adres mailowy. 

Sprawdzenie zadanych prac 

na lekcji online. 

 



seven – podawanie godziny; What time do 

you get up? - ćwiczenia utrwalające 

znajomość czynności dnia codziennego i 

podawania godziny. 

gry na stronach 

internetowych (linki od 

nauczyciela). 

 

Wykorzystanie 

linków podanych 

przez nauczyciela. 

 

Religia/etyka  Jezus Dobrym Pasterzem. 

Zapoznanie z przypowieścią biblijną. 

 

Nie ma miłości bez ofiary. 

Uczeń zna i rozumie pojęcie ofiara – potrafi je 

zastosować w codziennym życiu i powiązać z 

osobą Jezusa. 

 

Nabożeństwa majowe. 

Praca z podręcznikiem. 

 

Łamigłówki biblijne 

 

 

 

Podręcznik s.50-51 ćw. 2 i 4 

 

 

 

 

Podręcznik s.90-91 ćw. 2 i 3 

 

Samodzielna praca 

ucznia wg wskazań 

nauczyciela 

 

Przesłanie rozwiązanych 

zadań, w ustalonym przez 

nauczyciela czasie librusem, 

sms,e-mailem 
 

 

 

III D 
Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób 

 realizacji 

Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 

 

Edukacja 

wczesnoszkolna 
Kraj nad Wisłą i Odrą./3 dni/ 

Wiersz Tadeusz Szymy “Jan Matejko” 

Opisywanie wyglądu malarza. 

Opisywanie obrazu. 

Rozmowy na temat Konstytucji 3 Maja. 

Poznanie schematu funkcjonowanie 

państwa na podstawie tekstu “Kto 

sprawuje władzę” 

Połowa i ćwierć. Dzielenie figur na 

dwie równe części .Rozwiązywanie 

zadań tekstowych. 

 

O Syrence warszawskiej. 

Podręcznik s 3 

Ćwiczenia polski s 3 

 

   

Podręcznik s 4,5. 

  

Podręcznik s 6,7. 

Ćwiczenia z polskiego.s 

4,5. 

Ćwiczenie matematyczne 

s 3,4,5. 

 

Podręcznik s 8,9. 

Uczniowie wykonują 

zadania z 

nauczycielem podczas 

spotkań online oraz 

samodzielnie zgodnie 

z przesłaną przez 

nauczyciela 

instrukcją. 

 

Wysłanie nauczycielowi 

skanów/zdjęć wykonanych 

ćwiczeń na adres mailowy. 

Sprawdzenie zadanych prac 

na lekcji online. 

 

 



Wysłuchanie legendy A.Oppmana. 

Wypowiedzi na temat legendy. 

Zapisywanie planu wydarzeń. 

Wykonanie scenografii do legendy. 

Obliczanie połowy i ćwierci z danej 

liczby. 

Z biegiem Wisły. 

/ 5 dni/ 

Rozmowa na temat miejsc w które 

trzeba zobaczyć w Warszawie. 

Analiza wiersz Cz. Janczarskiego 

‘Wisła”. Planowanie wycieczki do 

miasta położonego nad Wisłą.  

Praca Plastyczna –malowanie Wisły. 

Gimnastyka oka i języka.  

Czytanie ze zrozumieniem Blogu klasy 

3.Formułowanie pytań do autora 

książki. 

Połowa i ćwierć - jednostki długości. 

Obliczenia połowy i ćwierci podanych 

liczb jednostek długości. 

Rozwiazywanie zadań tekstowych. 

W rzece./2 dni/ 

Wyjaśnianie terminu rzeka, .Poznanie 

budowy rzeki. Nazywanie roślin i 

zwierząt żyjących w rzece lub na jej 

brzegach. 

Uzupełnianie nazw kierunków świata. 

Odczytywanie nazwa rzek z mapy i ich 

zapisywanie.  

 

Połowa i ćwierć - jednostki objętości. 

Ćwiczenia polski s 6 

 

 

Ćwiczenia polski s 7. 

Ćwiczenia matematyczne 

s 6 i 7. 

 

 

 

Podręcznik s 10,11. 

Podręcznik ćw 1,2 s 11 

Ćwiczenia polski s 77 

 

Podręcznik s 11 

Ćwiczenia polski s 8,9. 

 

Podręcznik s 13 

 

Podręcznik s 14,15 

 

 

Ćwiczenia matematyczne 

s 8,9 

  

 

Podręcznik s 16-21 

Ćwiczenie s 10,11,12 

 

 

 

 

Ćwiczenia matematyczne 



Rozwiązywanie zadań tekstowych na 

obliczanie objętości. 

 

s10,11i s 54 

J. angielski Unit 5: A great knight – czytanie i słuchanie 

historyjki, rozumienie kontekstowe wybranych 

konstrukcji gramatycznych; He get’s up at five 

o’clock - opisywanie czyjegoś rozkładu dnia; 

Telling the time – podawanie godziny 

Wybrane przez nauczyciela (ze 

względy na potrzeby i 

możliwości uczniów) ćwiczenia 

z podręcznika i/lub zeszytu 

ćwiczeń ze wskazanych 

działów; inne prace zadane 

przez nauczyciela. 

Uczniowie wykonują 

zadania zgodnie z 

instrukcją wysłaną lub 

podaną przez 

nauczyciela podczas 

lekcji online. 

Sprawdzenie wykonania 

ćwiczeń poprzez przesłanie 

zadanych prac nauczycielowi 

na maila lub sprawdzenie na 

lekcji online. 

Religia/etyka  Jezus Dobrym Pasterzem. 

Zapoznanie z przypowieścią biblijną. 

 

Nabożeństwa majowe. 

Praca z podręcznikiem. 

 

Łamigłówki biblijne 

 

 

 

Podręcznik s.90-91 ćw. 2 i 3 

 

Samodzielna praca 

ucznia wg wskazań 

nauczyciela 

 

Przesłanie rozwiązanych 

zadań, w ustalonym przez 

nauczyciela czasie librusem, 

sms,e-mailem 
 

 

 


