
Plan lekcji VIa 

Środa 15.04 

1.------ 

2. j. polski: Jak rozpoznać zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie? 

3. biologia: Przegląd i znaczenie gadów. 

4. w-f: Dobieramy ćwiczenia rozciągające wszystkie partie mięśni. 

 

5. matematyka: Sprawdzanie czy dana liczba jest rozwiązaniem równania. 

6. plastyka: Zrób to sam – gumowy pasek. 

 

Czwartek 16.04 

1 j. angielski: Środowisko – słownictwo.  

2. historia: Pierwszy rozbiór Polski 

3. j.polski: Budowa zdania złożonego podrzędnie- analizujemy zdania i wykonujemy wykresy. 

 

4. religia: Zmartwychwstanie Jezusa fundamentem naszej wiary. 

5. matematyka: Ile rozwiązań może mieć równanie? 

 

Piątek 17.04  

1. ------ 

2. religia: Siostra Faustyna - kult Miłosierdzia Bożego  

3. w-f: Rozwiązujemy test wiedzy olimpijskiej. 

4. j.polski: Jak rozpoznać typy zdań złożonych współrzędnie? 

 

5. technika: Opracuj  projekt i według niego uszyj maseczkę antywirusową. 



6. matematyka: Rozwiązanie równania ćwiczenia. 

 

poniedziałek 20.04  

1. j. angielski: Środowisko – problemy i rozwiązania.  

2. informatyka: Pierwsze dni wiosny uchwycone przez okno... Tworzymy album fotograficzny 

w programie PowerPoint lub wybranym edytorze tekstu. 

 

3. historia:  Kultura polskiego Oświecenia 

4. matematyka: Jak rozwiązywać równania? 

5. j.polski: Przecinek w zdaniach złożonych - ćwiczenia 

6. w-f: Zumba „Maamma Mia” – ćwiczymy układ taneczno-sportowy. 

 

 

wtorek 21.04  

1. j. angielski: Dzikie zwierzęta – słownictwo.  

2. w-f: Kształtujemy nawyk prawidłowej postawy dobierając znane ćwiczenia wyprostne. 

3. j. polski: Tajemniczy świat muzeów- poznajemy różne rodzaje muzeów. 

 

4. geografia: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji. 

5. muzyka: Z dziejów muzyki – barok. Jan Sebastian Bach. 

 

Środa 22.04 

1.------ 

2. j. polski: Układamy program wirtualnej wycieczki do wybranego muzeum 

3. biologia: Powtórzenie wiadomości 



4. w-f: Dobieramy ćwiczenia doskonalące umiejętności siatkarskie. 

 

5. matematyka: Rozwiązywanie równań. 

6. plastyka: Architektura jako dziedzina sztuki. 

 

Czwartek 23.04 

1 j. angielski: Zmiana klimaty – słuchanie ze zrozumieniem. 

2. historia: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja 

3. j.polski: Jak wyrażamy oczekiwania? – ćwiczenia językowe. 

 

4. religia: Święty Wojciech - patron budujących nowoczesną Europę. 

5. matematyka: Ćwiczenia w rozwiązywaniu prostych równań. 

 

Piątek 24.04  

1. ------ 

2. religia: Święci ukazują nam, jak żyć Ewangelią w naszej codzienności. 

3. w-f: Sprawdzamy swoje wybrane umiejętności motoryczne – test K. Zuchory. 

4. j.polski: Proponujemy, radzimy, prosimy, żądamy- ćwiczenia językowe 

 

5. technika: Dokończ projekt z poprzedniej lekcji - maseczka antywirusowa 

6. matematyka: Rozwiązywanie równań - ćwiczenia. 


