
VB 
 
 
Środa15.04.20r. 
 
- - 
polski Jaki jest Aslan?- na podstawie Opowieści z Narnii. 
wf Ćwiczenia rozciągające wszystkie partie mięśniowe. 
historia Polska Bolesława Chrobrego. 
plastyka Kompozycja statyczna w sztuce klasycyzmu. 
religia Gdzie spotykamy Zmartwychwstałego Jezusa? 
 
Czwartek 16.04.20r. 
 
- - 
angielski Amazońska przygoda - praca z tekstem. 
wf Test wiedzy olimpijskiej. 
matematyka Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne. 
polski Korzystamy ze słownika frazeologicznego on-line. 
zaj. z wych. Jak pomagać i jak się bronić w sytuacji konfliktowej? 
informatyka Tekst i obraz. Jak stworzyć najprostszą prezentację? cd. 
 
Piątek 17.04.20r. 
 
religia Siostra Faustyna - kult Miłosierdzia Bożego. 
technika  Opracuj  projekt i według niego uszyj maseczkę antywirusową. 
polski Kropka a liczby. Zapisujemy daty. 
angielski Pogoda - rozumienie ze słuchu. 
matematyka Dzielenie ułamków dziesiętnych. Wprowadzenie. 
 
 
Poniedziałek  20.04.20r. 
 
polski Liczę się z liczebnikiem- praca z epodrecznikiem. 
matematyka Dzielenie ułamków dziesiętnych. Utrwalenie i powtórzenie. 
wf Przypominamy terminologię ćwiczeń gimnastycznych- Quiz gimnastyczny. 
angielski Udzielanie rad - dialog. 
historia Kryzys i odbudowa państwa polskiego. 
 
Wtorek  21.04.20r. 
 
biologia Powtórzenie wiadomości. 
geografia Krajobrazy sawanny i stepu. 
matematyka Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych. 
muzyka Śpiewajmy razem – chór. Rodzaje chórów. 
polski  Piszemy listy. 
wf Ćwiczenia wyprostne - nawyk prawidłowej postawy. 
 
Środa  22.04.20r. 
 
- - 
polski Opowieści z Narnii w pytaniach i odpowiedziach. 
wf Doskonalenie techniki górnego i dolnego odbicia w piłce siatkowej 
historia Rządy Bolesława Krzywoustego. 
plastyka Kompozycja rytmiczna. 
religia Czym jest Miłosierdzie Boże? 
 
Czwartek 23.04.20r. 
- - 
angielski Jak tworzymy przysłówki? 
wf Sprawdzamy wybrane cechy motoryczne- Test K. Zuchory 
matematyka Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. 
polski Co już wiemy o wypowiedzeniach? 



zaj. z wych. Co może mi szkodzić? O wpływie szkodliwych substancji, używek na organizm młodego 
człowieka. 
informatyka Projektowanie elementów prezentacji. 
 
Piątek  24.04.20r. 
 
religia Słowo Boże jest światłem. 
technika    Dokończ projekt z poprzedniej lekcji - maseczka antywirusowa. 
polski Jak radzimy sobie z odrabianiem prac? 
angielski Travel troubles - czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. 
matematyka Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Utrwalenie i powtórzenie. 
 

 


