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wych. Fiz.dz. 
 

 Temat: Tematyczny quiz 
sportowy- Igrzyska 

Olimpijskie 
Nacobezu: Znajomość 

historii sportu i aktualnych 
wydarzeń sportowych. 

Umiejętność korzystania z 
dostępnych źródeł wiedzy.  

 
Iwona Radomska 

 

 j.ang.gr2 
Topic: Everyday gadgets 

Nacobezu: Uczniowie 
czytaja tekst ze 

zrozumieniem wszystkich 
słówek o codziennych 

gadżetach 
Natalia Kroma 

  
 
 

Matematyka 
Temat: Powtórzenie 

wiadomości z 
działu”PROCENTY” 

Nacobezu: 
-utrwalenie wiadomości 

 z procentów 
-rozwiązywanie zadań 

tekstowych z 
zastosowaniem działań 

na procentach 
M.Michalska 

 

j.pol. 
A. Bręk- Switalska 
Temat: Mowa muzyki . 
Wyrazy 
dźwiękonaśladowcze. 
Nacobezu: 
-potrafisz bawić się 
dźwiękami z otoczenia,  
-wskazujesz 
onomatopeje. 
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wych.fiz. Dz.  
 

Temat: Ćwiczenia 
wzmacniające mm 

brzucha, mm grzbietu. 
Nacobezu: wpływ 

ćwiczeń 
wzmacniających na 

prawidłową postawę 
ciała 

Iwona Radomska 

j.pol. 
Temat: Utrwalamy 

wypowiedź twórczą . 
Nacobezu_ uczeń: 

-redaguje wypowiedź 
tworczą 

 
Agnieszka Świtalska 

j.pol. 
A. Bręk- Switalska 

Temat: Czy na pewno 
wszyscy widzimy to samo? 
Widzenie świata.  
Nacobezu: 
-określasz problemy w 
utworze,  
-odróżniasz fakt od opinii, 
- redagujesz notatkę 

j.pol. 
A. Bręk- Switalska 

Temat: Mowa muzyki.  
Naccobezu: 

-omawia elementy świata 
przedstawionego,  

-znasz rolę muzyki w 
kulturze,  

-oceniasz zachowanie 
bohatera 

plastyka 
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Historia 
Temat: Powstanie 

kościuszkowskie i trzeci 
rozbiór Polski 

j.polski  
Temat: Siła wyobraźni. 

Opowiadanie- test 

Technika 
Temat: Postęp techniczny 

a zagrożenia 
współczesnej cywilizacji. 

muzyka Religia 
TEMAT: Chrześcijanin 
zobowiązany jest do 
świadectwa wiary. 



Nacobezu: 

 Dlaczegowybuchło 
pod wodzą 

Tadeusza Kościuszk 

 Wojna polsko-
rosyjska w 
1794roku 

 Jakie były skutki 
upadku  insurekcji 
kościuszkowskiej 

Monika Garczarek 

edukacyjny na platformie 
Eduelo. 

 
Nacobezu:  

-wykazujesz się 
znajomoścąa zagadnień 
dotyczącą redagowania 

opowiadania 
-samodzielnie rozwiązuje 

test 

Nacobezu: poznasz wady i 
zalety postępu 

technicznego, wymienisz 
przykłady współczesnych 

zagrożeń oraz sposoby 
ochrony środowiska 

naturalnego. 
Anna Owsiańska 

 
 

Odkrywanie świata wartości, 
wynikających z przyjętych 

sakramentów 
 
 
 
 

Anna Szaj 
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j. ang.gr1 
Temat: It’s a material world 

 
Nacobezu: 

Słownictwo związane z 
gadżetami, materiałami, 

wprowadzenie do rozdziału 
7 

Anna Bentkowska 
 

Informatyka 
Moduł “Prace domowe”- 

PixBlocks 
Nacobezu 

Uproszczony Python- ruch i 
rysowanie 

6b gr2 
Roman Kurowiecki 

 

Matematyka  
Temat: Obliczanie liczby, 
gdy dany jest jej procent. 

Nacobezu: 
-obliczanie liczby na 

podstawie danego jej  
Procentu 

-rozwiązywanie zadań 
tekstowych 

Marzena Michalska 

Matematyka 
Temat: Obliczanie liczby, 
gdy dany jest jej procent- 

Zadania. 
Nacobezu: 

-obliczanie liczby na 
podstawie danego jej  

Procentu 
-rozwiązywanie zadań 

tekstowych 
Marzena Michalska 

 

Inf.gr1 
Temat: PixBlocks – 

programowanie Kurs 2 
lekcja 2 

Nacobezu:  zajmiesz się 
przekolorowywaniem 
obrazków i opracujesz 

własne gry. 
Anna Owsiańska 

 
j.ang.gr2 

Topic: Gadgets around us 
Nacobezu: Uczniowie 
utrwalają słownictwo 
związane z gadżetami 
codziennego użytku. 

Utrwalają słownictwo 
Natalia Kroma 

Historia 
Monika Garczarek 

Temat:Kultura polskiego 
oświecenia. 
Nacobezu: 

-najwybitniejsi 
przedstawiciele polskiego 

oświecenia 
-jak Stanisław August 

wpłynął na rozwój  kultury 
polskiej 

-jakich zmian dokonano w 
szkolnictwie w czasach 

stanisławowskich 
Monika Garczarek 
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Matematyka 
Temat:Obniżki i podwyżki -  

zadania 

wych. fiz. Gr1 
    Wychowanie fizyczne 

Temat: Ćwiczenia siłowe 

wych. Fiz.gr1 
   Wychowanie fizyczne 

Religia 
TEMAT: Świadectwo 

wiary 

Biologia 
Temat: Ssaki 
NaCoBeZu: 



Nacobezu: 
-obliczanie procentu liczby 

naturalnej 
-obliczanie liczby większej o 

dany procent 
-obliczanie liczby większej o 

dany procent 
-rozwiązywanie zadań 

tekstowych 
Marzena Michalska 

Nacobezu: Uczeń potrafi 

samodzielnie wykonać 

proste ćwiczenia 

poprawiające siłę mięśni 

brzucha i grzbietu. 

 

                  A.Ziobro 

 
wych. fiz gr2 

Temat: Piłka siatkowa- 
doskonalenie odbić  piłki 
siatkowej w domowych 

warunkach. 
Nacobezu: uczeń zna 
sposoby odbić piłki  i 

poprawnego ułożenia dłoni 
w koszyczek 

Iwona Radomska 

Temat: Ćwiczenia 

koordynacyjno- 

szybkościowe. 

Nacobezu: Uczeń 

poprawia zdolności 

koordynacyjno- 

szybkościowe. 

               A.Ziobro 

 
      

 

 

 

 

Uczeń wymienia owoce, 

będące świadectwem 

wiary człowieka, 

podejmuje refleksje nad 

własnym świadectwem 

 

 Anna Szaj 

  

Znasz  
różnorodność środowisk 

ssaków, 
charakterystyczne cechy 

ssaków 
rozmnażanie i rozwój 

ssaków 
J. Sękowska-Kaczmarek 
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g.wych. 
Temat: Dzień Ziemi- jak 
dbamy o środowisko? 

Nacobezu:uczeń: 

 Zna zagrożenia 
wynikające z 

niedbania o Ziemię,  

 Zna sposoby 
ochrony 

środowiska 
Agnieszka Świtalska 

 

Wych.fiz.gr1 
Wychowanie fizyczne 

Temat: Ćwiczenia 

aerobowe. 

Nacobezu: Uczeń potrafi 

dostosować intensywność 

ćwiczeń do swoich 

możliwości. 

A.Ziobro 

 
Wych.fiz.gr2 

Temat: Ćwiczenia 
ogólnorozwojowe z 

nietypowym przedmiotem. 

wyc     wychowanie  

fizyczne 

 

   A. Ziobro  

h.fiz.gr1 

 j.ang.gr1 
Temat: Reuse, renew, 

recycle 
 

 Nacobezu: 
Nazwa materiałów, 

wyrażenie made of, Present 
perfect – for i since 

 
Anna Bentkowska 

 
j.ang.gr2 

Topic: Exercises with 
vocabulary 



Nacobezu: 
Uczeń potrafi wykorzystać 

nietypowy przedmiot 
podczas ćwiczeń, potrafi 

określić jakie mięśnie 
pracują podczas ćwiczeń. 

Iwona Radomska 

Nacobezu: Uczniowie 
wypełniają ćwiczenia 

związane z codziennymi 
gadżetami. 

Natalia Kroma 
 

Anna Bentkowska 
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 j.ang.1 
Temat: Everyday gadgets. 

Nacobezu: 
Poznamy słownictwo 

związane z gadżetami, 
powtórzenie czasu present 

perfect i past simple 
 

Anna Bentkowska 

  Geografia 
Temat:Energetyka w Europie 

Nacobezu: 
-odnawialne i nieodnawialne 

źródła energii 
-struktura produkcji energii 

w wybranych krajach Europy  
-rodzaje elektrowni 

 -zalety i wady różnych 
rodzajów elektrowni 

M.Michalska 
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