
KL.IV 27.IV poniedziałek 
 
1.j.polski -.Ćwiczenia w rozpoznawaniu podmiotu i orzeczenia. 
2.W-F -Indeks Sprawności Fizycznej-sprawdzamy swoją cechę motoryczną: siła mięśni brzucha. 
3.J.angielski-Present Simple przeczenia - wprowadzenie 
4.Historia-Tadeusz Kościuszko na czele Powstania. 
5.Matematyka-Odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach. 
6.Religia-Jak ziarno gorczycy 
 
 28.IV  wtorek 
 
1. --- 
2.J.polski- Czym różni się zdanie od równoważnika? 
3.Informatyka-Jak poprawnie przygotować notatkę w edytorze tekstu? 
4.Matematyka  -Dodawanie i odejmowanie ułamków - ćwiczenia 
5.W-F  -Indeks Sprawności Fizycznej-sprawdzamy swoją cechę motoryczną: gibkość. 
6.Przyroda-Poznajemy warunki życia w wodzie. 
 
 
 29.IV środa 
 
1.------ 
2.J.angielski- Przeczenia w Present Simple - ćwiczenia 
3.Matematyka -Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych - zadania tekstowe. 
4.J.polski-Temat: Czytamy nowelę Henryka Sienkiewicza pt. „Janko Muzykant”. 
5.Zajęcia z wychowawcą- Rola przyjaźni w życiu człowieka.Komunikacja w rodzinach i z rówieśnikami-nieporozumienia i 
konflikty. 
 
 
30.IV czwartek. 
 
- Gimnastyka korekcyjna- Ćwiczenia rozciągające mięśnie przykurczone. 
2.J.polski-Poznajemy nowelę Henryka Sienkiewicza pt. „Janko Muzykant”. 
3.Matematyka-Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną 
4.W-F   -Indeks Sprawności Fizycznej-sprawdzamy swoją cechę motoryczną: wytrzymałość. 
5.Religia-Maj miesiąc Matki Bożej 
6.Muzyka-Majowe święta Polaków. Kropka przy nucie. 
 
 
 
 
 4. V poniedziałek 
 
1.j.polski -Temat: Gdy muzyka w duszy gra – o tytułowym bohaterze noweli. 
2.W-F -Stretching dla uczniów i osób pracujących zdalnie. 
3.J.angielski-Czytanie ze zrozumieniem- praca z tekstem 
4.Historia-Józef Wybicki i hymn Polski 
5.Matematyka-Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną - ćwiczenia 
6.Religia-Maryja Królowa Nieb i Ziemi 
 
 5.V  wtorek 
 
1. --- 
2.J.polski-Po co Henryk Sienkiewicz napisał nowelę „Janko Muzykant”? 
3.Informatyka-Tworzymy notatkę o filmie. 
4.Matematyka  -  Powtórzenie wiadomości o ułamkach 
5.W-F  -Rozwijamy swoją skoczność. 
6.Przyroda- Poznajemy rzekę. 
 
 
 
 
 
 



 6.V środa 
 
1.------ 
2.J.angielski-Food preparation (przygotowywanie pokarmów)- słownictwo 
3.Matematyka -Powtórzenie wiadomości o ułamkach 
4.J.polski-O grzeczności na co dzień – tekst Marii Dańkowskiej „Nastolatki i bon ton”. 
5.Zajęcia z wychowawcą- Dbamy o bezpieczeństwo w domu i w gospodarstwie rolnym. 
 
 
7.V czwartek. 
 
- Gimnastyka korekcyjna - Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy. 
2.J.polski-Zdanie pojedyncze i zdanie złożone. 
3.Matematyka- Ułamki -ćwiczenia 
4.W-F   -Dlaczego należy przestać jeść słodycze? 
5.Religia- Litania Loretańska 
6.Muzyka-Warsztat muzyczny – powtórzenie wiadomości 
 
 
 8.V piątek. 
 
1.J.polski-Zabawa dzieci na łące w wierszu W. Bełzy „Motyl”. 
2.J.angielski-Tworzenie przeczeń - karty pracy 
3.Technika- Makieta skrzyżowania. 
4.Przyroda-Poznajemy warunki życia w jeziorze. 
5.Plastyka- Pozostałe techniki malarskie. 
6.W-F   -Indeks Sprawności Fizycznej- sprawdzamy swoją cechę motoryczną: siła 
 

 


