
  15.03-19.03.2021 

Klasa 1A 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania                              
i sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko     
   nauczyciela 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

- Prima Aprilis 
- Strażacy w akcji 
- Wiosenne porządki 
- Do czego potrzebny jest   
  wiatr? 
- Święto drzewa 
 

Komunikacja z uczniem 
poprzez aplikację 
Teams/dziennik elektroniczny/ 
Massenger .  
 

Klaudia  Kupiec 
 

Religia - uzasadnia wartość każdego  

  człowieka jako dziecka  Bożego. 

 

Komunikacja z uczniami 

wysyłanie zadań, poleceń 

poprzez dziennik elektroniczny 

Librus oraz przez platformę 

Microsoft Teams. Sprawdzanie 

wiedzy poprzez wysyłanie 

przez uczniów wykonanej 

pracy (w formie zdjęcia) na 

w/w przekaźniki elektroniczne. 

Ewa Żelisko 

Klasa 2A 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Przyroda budzi się do życia: 

- Znaczenie wody jako groźnego żywiołu,   
jej roli w przyrodzie. 

- Czasowniki w czasie teraźniejszym                                  
i przeszłym. 

- Utrwalenie wyrazów z ó wymiennym                            
i niewymiennym. 

- Ćwiczenia i łamigłówki językowe 
utrwalające pisownię wyrazów 
zawierających głoski  z utratą dźwięczności, 
odróżnianie głosek dźwięcznych                                       
i bezdźwięcznych, alfabetyczna kolejność 
wyrazów. 

- Obliczenia pieniężne, wprowadzenie 
pojęcia grosz, wyrażenia dwumianowane, 
rozwiązywanie zadań tekstowych. 

                                                  
Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

 

                                    
Dorota 
Michniewicz-
Stryjek 

 

Religia - wyjaśnia w jaki sposób człowiek może 
otrzymać od Boga przebaczenie 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny 
Librus oraz przez platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie 
przez uczniów wykonanej 
pracy (w formie zdjęcia) na 
w/w przekaźniki elektroniczne. 
 

Ewa Żelisko 



Język angielski Town features - poznajemy miejsca w 
mieście 
Praca z ćwiczeniami - umiejętności 
językowe 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

Alina Brzykcy 

Klasa 2C 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

                                                                                    
- Waga i ważenie – wprowadzenie pojęcia 
dekagram, obliczenia wagowe, wyrażenia 
dwumianowane.  
- Zasady przygotowania roweru do jazdy      
i zachowania bezpieczeństwa podczas 
jazdy.  
- Opowiadanie z wykorzystaniem podanych 
wyrazów określających następstwo 
czasowe. 
- Zasady prowadzenia rozmowy 
telefonicznej służącej wezwaniu pomocy. 
- Wyjaśnienie, na czym polega pierwsza 
pomoc. Wyposażenie apteczki. 

                                                      
Poprzez: microsoft teams, 
librus (e-dziennik) 

                                      
Ewa Zielińska 

Religia - wyjaśnia w jaki sposób człowiek może 
otrzymać od Boga przebaczenie. 

 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny 
Librus oraz przez platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie 
przez uczniów wykonanej 
pracy (w formie zdjęcia) na 
w/w przekaźniki elektroniczne. 

Ewa Żelisko 

Klasa 3B 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

1.Na lotnisku –środki transportu 
powietrznego.  
2. Ciekawe pojazdy. Wygląd, zastosowanie                         
i projektowanie nietypowego pojazdu. 
3. Co jest naprawdę ważne? Nazwy uczuć. 
4. W świecie mitów. Pojęcia mit, mitologia. 
Definiowanie pojęcia nadzieja. 
5.Dzieła architektury. Niezwykłe budowle 
świata.  
6. Dodawanie i odejmowanie liczb                              
w zakresie 1000. Dodawanie i odejmowanie 
liczb sposobem pisemnym. 

Microsoft Teams,                      
Librus (e-dziennik) 

Iwona 
Karczmarczyk 

Religia 1. Przypowieści 
2. Utrwalanie modlitw do I Komunii 
Świętej. 
 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie 
przez uczniów wykonanej 
pracy na w/w przekaźniki 
elektroniczne. 
 

Ks. Paweł Cudny 

 

Język angielski 1. The Bonfire Night – śpiewamy piosenkę i 
wykonujemy karuzelę. 
2. Powtórzenie materiału z rozdziału 4 i 
przygotowanie do testu. Dodatkowo: 
Review 1 (WB). 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

 


