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Nr 

lekcji 

Czas 

trwania 

lekcji 

Czwartek – 26.03.2020r.  

  plan Temat: adres e- mail do kontaktu 

1.  800 -845 ----- ----------------------------------------------- ---------------------------- 

2.  855-940 j.polski  Na ławeczce z Bolesławem Prusem- redagujemy 

biogram pisarza 

bazawiedzy237@gmail.com 

 

3.  950-1035 historia Wieś w średniowieczu . Kto mieszkał na wsi i czym się 

zajmował? 

historiasppacyna@gmail.com 

4.  1045-1130 matematyka  Mnożenie pisemne ułamków dziesiętnych nina.wilinska.5@gmail.com 

5.  1145- 1230 technika Piszemy plan i wykonujemy rysunek dekoracji 

świątecznej. 

jaroslawkomar1@wp.pl 

 

6.  1245-1330 religia Poznajemy nauczycielską działalność Jezusa. anusiasal@wp.pl 

 

7.  1335-1420 SKS Ćwiczymy według własnej inwencji i możliwości na 

świeżym powietrzu. 

marialidiastępniak@gmail.com 

 

mailto:bazawiedzy237@gmail.com
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Piątek – 27.03.2020r.  

  plan Temat: adres e- mail do kontaktu 

1.  800 -845 historia Kościół w średniowieczu  

2.  855-940 wf dz/chł Bądź odpowiedzialny. Jak ustrzec się przed 

koronawirusem? 

marialidiastępniak@gmail.com 

 

3.  950-1035 j.polski W czasach katarynek i wędrownych grajków… 

Rozmawiamy o elementach świata przedstawionego w 

„Katarynce” B.Prusa. 

 

4.  1045-1130 j.angielski Utrwalenie słownictwa- codzienne czynności. My 

world- daily activities. 

klasa5apacyna@gmail.com 

5.  1145- 1230 matematyka Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000  
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Poniedziałek – 30.03.2020r.  

  plan Temat:  

6.  800 -845 j.angielski Sposoby spędzania wolnego czasu. My free time 

activities. 

 

7.  855-940 geografia Pierwsze podróże geograficzne gppacyna@gmail.com 

8.  950-1035 matematyka Dzielenie ułamków przez liczby naturalne  

9.  1045-1130 j.polski Rola katarynki w życiu bohaterów utworu – na podst. 

"Katarynki" B. Prusa 

 

10.  1145- 1230 wf dz/chł Zasady higieny i izolacji w czasie pandemii 

koronawirusa 
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Wtorek – 31.03.2020r.  

  plan Temat:  

1.  800 -845 matematyka Dzielenie ułamków dziesiętnych  

2.  855-940 biologia Korzeń – organ podziemny rośliny bmppacyna@gmail.com 

3.  950-1035 j.polski Rola katarynki w życiu bohaterów utworu – na podst. 

"Katarynki" B. Prusa 

 

4.  1045-1130 wf dz/chł Ćwiczymy przy ulubionej muzyce – ćwiczenia 

rozciągająco-wzmacniające. 

 

5.  1145- 1230 muzyka Folklor naszych sąsiadów bmppacyna@gmail.com 

6.  1245-1330 religia Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień.  
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Środa – 01.04.2020r.  

  plan tematy  

1.  800 -845  j.polski  W jaki sposób współcześnie możemy pomagać ludziom 

słabszym i pokrzywdzonym?  

 

2.  855-940 plastyka Kompozycja statyczna i dynamiczna bmppacyna@gmail.com 

3.  950-1035 wf dz/chł Dbamy o zdrową dietę - planujemy jadłospis.  

4.  1045-1130 j.angielski Powtórzenie czasu teraźniejszego. Present Simple Tense.  

5.  1145- 1230 zaj. z wych. Jak bezpiecznie odpoczywać i bawić się w czasie 

pandemii koronawirusa? 

bazawiedzy237@gmail.com 

 

6.  1245-1330 informatyka W poszukiwaniu skarbu. Jak przejść labirynt? nina.wilinska.5@gmail.com 

 

 

mailto:bmppacyna@gmail.com
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Czwartek – 02.04.2020r. 

  plan Temat: 

1.  800 -845 ----------- ----------------------------------------------- 

2.  855-940 j.polski Co to znaczy, że „Katarynka”  B. Prusa jest nowelą? 

3.  950-1035 historia Ludzie miecza – rycerze 

4.  1045-1130 matematyka  Ćwiczenia w dzieleniu ułamków dziesiętnych  

5.  1145- 1230 technika Wykonujemy dekoracje świąteczne według planu i rysunku. 

6.  1245-1330 religia Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. 

7.  1335-1420 SKS  Dobieramy ćwiczenia rozwijające szybkość. 
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Piątek – 03.04.2020r. 

  plan tematy 

1.  800 -845 historia Sztuka średniowiecza 

2.  855-940 wf dz/chł Dobieramy ćwiczenia kształtujące właściwą postawę ciała. 

3.  950-1035 j.polski Powtarzamy, utrwalamy wiadomości zdobyte w trakcie omawiania „Katarynki” Bolesława Prusa. 

4.  1045-1130 j.angielski Przysłówki częstotliwości- projekt plastyczny. Adverbs of frequency 

5.  1145- 1230 matematyka Zamiana jednostek 

 

 

 


