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Matematyka 
T: Mnożenie ułamków 

dziesiętnych.  

Nacobezu: pamięciowo i 

pisemnie mnożę ułamki 

dziesiętne, rozwiązuję 

zadania tekstowe.  

 

Wioletta Gierałtowska 

 

 Matematyka 

T: Dzielenie ułamków 

dziesiętnych. 
Nacobezu: potrafię 

dzielić ułamki dziesiętne  

pamięciowo i pisemnie. 

 

Wioletta Gierałtowska 

 

 

 

 

 Biologia 
Temat: Znacznie i przegląd 

roślin okrytonasiennych. 

Nacobezu: rola roślin 

okrytonasiennych w 

przyrodzie, znaczenie tych 

roślin dla człowieka, cechy 

charakterystyczne 

wybranych roślin 

Honorata Hermann-Zimna 
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Matematyka  
T: Dzielenie ułamków 

dziesiętnych przez liczby 
naturalne. 

Nacobezu: potrafię dzielić 
ułamki dziesiętne przez 

liczbe naturalną 
pamięciowo i pisemnie. 

 
Wioletta Gierałtowska  

 Matematyka 
T: Dzielenie ułamków 

dziesiętnych. 
Nacobezu: potrafię 

dzielić ułamki dziesiętne  
pamięciowo i pisemnie, 

rozwiązuję zadania 
tekstowe z 

zastosowaniem 
dzielenia ułamków 

dziesiętnych. . 

 
Wioletta Gierałtowska  

Godzina wychowawcza 
Temat: Dbamy o zdrowie 

wiosną. DZ 
Cel: pogadanka jak 

utrzymać zdrowe ciało w 
czasie kwarantanny  

Marta Grabarz 

WF 

Temat: Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe z 

nietypowym przedmiotem. 

Nacobezu: 

Uczeń potrafi wykorzystać 

nietypowy przedmiot 

podczas ćwiczeń, potrafi 

określić jakie mięśnie 

pracują podczas ćwiczeń. 

Iwona Radomska 
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WF   

Temat: Ćwiczenia 

wzmacniające mm 

brzucha, mm grzbietu. 

Nacobezu: wpływ 

ćwiczeń 

wzmacniających na 

prawidłową postawę 

ciała 

Iwona Radomska 

 
 
 

Religia  
Teams kanał religia 

godz.10.00 
Temat: Do czego podobne 

jest królestwo Boże? 

Nacobezu: znasz 

przypowieści Jezusa o 

królestwie Bożym, potrafisz 

podać przykłady 

realizowania zasad 

królestwa Bożego w 

codziennym życiu 

Danuta Stefańska 

Geografia  
Temat :Krajobrazy sawanny i 
stepu 
Nacobezu:   
-wyjaśnia znaczenie terminów: 
sawanna, step, preria, pampa 
-wskazuje na mapie świata 
obszar występowania sawann i 
stepow 
-omawia klimatu strefy sawann 
i stepów 
-podaje typowe rośliny i 
zwierzęta sawanny i stepu  
-omawia zajęcia mieszkańców 
strefy sawann i stepów 

Maria Wolska 

Język angielski 
Temat: Wspinaczka 

skałkowa. 
Cel: rozumienie tekstu 
pisanego, zadawanie 

pytań w czasie przeszłym. 
Marta Grabarz  

WF  
Temat: Tematyczny quiz 

sportowy- gry zespołowe. 
Nacobezu: uczeń zna 

podstawowe przepisy gry i 
potrafi je zastosować w 

grach. 
Iwona Radomska 
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J. angielski 
Temat: Past Simple 

(czasowniki nieregularne). 
Cel: Zadawanie pytań i 
udzielanie odpowiedzi 
dotyczących sytuacji 

przeszłych 

Historia  
TEAMS 

Temat: Polska Piastów 
Nacobezu: jak wyglądały 

początki Polski. 
Wspólne wykonywanie 

ćwiczeń 
Lilianna Wojtkowiak 

Historia  
Lilianna Wojtkowiak 

TEAMS 
Temat: Sztuka w 
średniowieczu. 

Nacobezu:  architektura 
romańska i gotycka. 
Lilianna Wojtkowiak 

Język polski  
Temat: Jakie drogowskazy 

odnajdujemy w 
książkach? 

Nacobezu: opisuje 
elementy obrazu, określa 
emocje postaci, wyjaśnia, 

jakie korzyści płyną z 
czytania książek. 

Małgorzata Poznańska 

 

Język polski  
Temat: grzeczność zawsze w 

cenie. 
Nacobezu: określa zasady 

obowiązujące przy siadaniu 
do stołu (obyczaje 

szlachecki), wyjaśnia, na 
czym polega grzeczność, 
porównuje współczesne 
sposoby zachowania się, 

wyjaśnia, jakie znaczenie ma 
tradycja. 

Małgorzata Poznańska 
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Muzyka  Plastyka  Technika 
Temat: Sprawdź co jesz. 

Nacobezu: 

Dowiesz się, co to są 

konserwanty i ulepszacze 

Język polski  
Temat: Grzybobranie jako 
ważny obyczaj szlachecki. 

Nacobezu: ustala 
kolejność 

Religia 
Temat: Słowo Boże jest 

światłem. 

Nacobezu: wiesz, że słowo 

to wyraz mocy Bożej, 



oraz po co stosuje się je w 

żywności. 

Nauczysz rozróżniać się 

zdrową żywność od 

żywności zawierającej 

dodatki chemiczne. 

Anna Owsiańska 

przedstawionych 
wydarzeń, określa sposób 
przedstawiania przyrody, 

wymienia rodzaje 
grzybów 

Małgorzata Poznańska 

potrafisz odpowiedzieć na 

wezwanie Boże modlitwą i 

czynem 

 
Danuta Stefańska 
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WF  

 Temat: Piłka siatkowa- 

doskonalenie odbić  piłki 

siatkowej w domowych 

warunkach. 

Nacobezu: uczeń zna 

sposoby odbić piłki  i 

poprawnego ułożenia dłoni 

w koszyczek 

Iwona Radomska 
 
 

J. polski  
Temat: Wykres zdania 

pojedynczego dla 
początkujących. 

Nacobezu: rozpoznaje 
podmiot i orzeczenie, 

określenia, odziela grupę 
podmiotu od grupy 

orzeczenia, uzupełnia 
wykres zdania 
pojedynczego. 

Małgorzata Poznańska 
 
 

Język polski  
Temat: O lirycznym 

wpisie w pamiętniku. 
Nacobezu: słucha 

wzorcowej recytacji, 
określa osobę mówiącą w 

wierszu, rozpoznaje 
zastosowane środki 

stylistyczne (uosobienie, 
zdrobnienie), odczytuje 

intencje podmiotu 
lirycznego. 

Małgorzata Poznańska 

 Język angielski 
Temat: Past simple (pytania 

otwarte typu Wh-). 
Liczebniki porządkowe. 
 Cel: Zadawanie pytań 
dotyczących czynności 
przeszłych i udzielanie 

odpowiedzi. 
Marta Grabarz 
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 Informatyka 
Moduł “Prace domowe”- 

PixBlocks 
Nacobezu 

Programowanie kolorami- 
ruch i rysowanie 

 
Roman Kurowiecki 
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