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 Matematyka 
Cel: 

-porównuję liczby 

dziesiętne 

Ż. Umińska 

Historia 

Monika Garczarek 

Temat: 

Mieszko I i początki Polski 

Nacobezu: 

-w jaki sposób 

powstało państwo 

Mieszka I 

-Jakie było znaczenie 

przyjęcia chrztu  

-jakie terytoria 

przyłączył Mieszko do 

swojego państwa. 

 

 

Język polski 
Temat: Grzybobranie jako 

ważny obyczaj szlachecki. 

Nacobezu: ustala 

kolejność 

przedstawionych 

wydarzeń, określa sposób 

przedstawiania przyrody, 

wymienia rodzaje 

grzybów 

Małgorzata Poznańska 

 
 

 

Matematyka 
Cele: 

-zapisuję masę, stosując różne 
jednostki masy, 
-zapisuję wyrażenia 

dwumianowane (masy) w 
postaci wyrażeń 

jednomianowanych, 
stosując liczby dziesiętne 

Żywilla Umińska 
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 J. angielski  
Temat: Past Simple 

(czasowniki nieregularne). 

Cel: Zadawanie pytań i 

udzielanie odpowiedzi 

dotyczących sytuacji 

przeszłych 

Marta Grabarz 

Informatyka 
Temat: Co już umiem? 

-podsumowanie 
wykonanych prezentacji 
oraz ćwiczeń w Pixblocks 

S. Szaferski 
 
 

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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 Wychowanie fizyczne 

Temat: Ćwiczenia 

wzmacniające mm 

brzucha, mm grzbietu. 

Nacobezu: wpływ 

ćwiczeń 

wzmacniających na 

prawidłową postawę 

ciała 

Iwona Radomska 

 
 

   wychowanie fizyczne 

 Temat: Piłka siatkowa- 

doskonalenie odbić  piłki 

siatkowej w domowych 

warunkach. 

Nacobezu: uczeń zna 

sposoby odbić piłki  i 

poprawnego ułożenia 

dłoni w koszyczek 

Iwona Radomska 
 
 
 
 

Matematyka 
Cele: 

-zapisuję długość, 
stosując różne jednostki 

długości, 
-zapisuję wyrażenia 

dwumianowane 
(długości) w postaci 

wyrażeń 
jednomianowanych, 

stosując liczby 
dziesiętne 

Żywilla Umińska 

Język polski 
Temat: Co słychać i widać w 

Żelazowej Woli? 
Nacobezu: określa osoby 

mówiące w wierszu, opisuje 
miejsce i wyjaśnia jego 

związek z postacią Chopina, 
wyjaśnia przyczyny emocji 

towarzyszących 
kompozytorowi, rozpoznaje 

uosobienie. 
Małgorzata Poznańska 
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Geografia  
Temat : W wilgotnym lesie 

równikowym i w lesie strefy 

umiarkowanej 

Nacobezu: Uczeń: 

-wskazuje na mapie obszar 

występowania wilgotnych lasów 

równikowych i lasów liściastych i 

mieszanych  

-charakteryzuje świat roślin i 

zwierząt obu stref 

-omawia życie mieszkańców w 

obu strefach 

-porównuje wilgotne lasy 

równikowe z lasami liściastymi i 

mieszanymi na podstawie 

ilustracji i tabeli 

Maria Wolska 

Godzina wychowawcza 
Teams kanał ogólny 

Temat:  wymiana 
doświadczeń- sprawdzone 

praktyki zdalnego 
nauczania. 

Nacobezu: rozmowa jak 
skutecznie wykorzystać 

czas “domowego 
nauczania”. 

Iwona Radomska 

     wychowanie fizyczne 

Temat: Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe z 

nietypowym 

przedmiotem. 

Nacobezu: 

Uczeń potrafi wykorzystać 

nietypowy przedmiot 

podczas ćwiczeń, potrafi 

określić jakie mięśnie 

pracują podczas ćwiczeń. 

Iwona Radomska 

 
 
 

muzyka Religia  

TEMAT: Jezus wzorem 

posłuszeństwa. 

 

Uczeń podaje przykłady 

posłuszeństwa Jezusa Ojcu, 

Charakteryzuje człowieka 

posłusznego 

 

 

Anna Szaj 

 
 



   
 
 

 

5 

Matematyka 
Cele: 

-zapisuję liczbę dziesiętną z 
pominięciem 0 
nieistotnych,  

- zamieniam ułamek 
dziesiętny na zwykły i 

odwrotnie 
Ż. Umińska 

 

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 

 

Wdż 
wychowanie do życia w 

rodzinie 

Teams  godz. 12.00 

Temat: Uprzejmość i 

uczynność.  

Nacobezu: wiesz, czym jest 
uprzejmość i życzliwość i 

znasz sposoby ich 
okazywania innym, 
podejmiesz wysiłek 

wypracowania postawy 
życzliwości wobec innych 

Renata Kaczmarek 

Język angielski 
Temat: Past simple 

(pytania otwarte typu 

Wh-). Liczebniki 

porządkowe. 

 Cel: Zadawanie pytań 

dotyczących czynności 

przeszłych i udzielanie 

odpowiedzi. 

Marta Grabarz 

Wychowanie fizyczne 
 Temat: Tematyczny quiz 
sportowy- gry zespołowe. 

Nacobezu: uczeń zna 
podstawowe przepisy gry i 

potrafi je zastosować w grach 
. 

Iwona Radomska 
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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. 

Historia 

Temat: Zanim powstała 

Polska 

Nacobezu: 

 

-kim byli Słowianie i 

ich wierzenia 

-gdzie i kiedy powstało 

państwo Polan 

Monika Garczarek 

 

Język angielski 
Temat: Wspinaczka 

skałkowa. 

Cel: rozumienie tekstu 

pisanego, zadawanie pytań 

w czasie przeszłym. 

Marta Grabarz 

Religia  

TEMAT: Godność 

ludzkiego życia 

 

Uczeń 

Poznaje pojęcie 

,,Wcielenie”, wyjaśnia 

znaczenie Wcielenia dla 

godności człowieka, 

uzasadnia ,ze Jezus jest 

Bogiem i człowiekiem 

 

 



Małgorzata Poznańska 

 

Anna Szaj 
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 Technika 

Temat: Jak przygotować 

zdrowy posiłek? - 

prezentacja prac uczniów.  

Nacobezu: poznasz 

różnorodne pomysły na 

wykonanie pożywnego 

posiłku, zwrócisz uwagę 

na elementy estetyki 

żywienia. 

Anna Owsiańska 

plastyka   
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