
Plan lekcji VIa 

 

poniedziałek 27.04  

1. j. angielski: Flying the Green flag – czytanie ze zrozumieniem 

2. informatyka: Dokumenty bez tajemnic. Powtórzenie wybranych wiadomości o programie 

MS Word 

 

3. historia:  Konfederacja targowicka i II rozbiór Polski 

 

4. matematyka: Trudniejsze równania. 

 

5. j.polski: Utrwalamy wiadomości dotyczące stosowania znaków interpunkcyjnych  w 

dialogach 

6. w-f: Wykonujemy próbę siły mięśni brzucha - Indeks Sprawności Fizycznej. 

 

wtorek 28.04  

1. j. angielski: Green activities – słownictwo.  

2. Zaj. z wychowawcą: Przeciwdziałamy uzależnieniom- dbamy o swoje zdrowie. 

3. w-f: Wykonujemy próbę gibkości - Indeks Sprawności Fizycznej. 

 

4. j. polski: Wzbogacamy wypowiedź twórczą dialogiem 

 

5. geografia: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi. 

 

6. muzyka: ztery pory roku z maestro Vivaldim. 

 

Środa 29.04 

1.------ 

2. j. polski: Wzbogacamy wypowiedź twórczą opisem 

 

3. biologia: Ptaki - kręgowce zdolne do lotu. 

 

4. w-f: Wykonujemy próbę siły - Indeks Sprawności Fizycznej. 

 

5. matematyka: Rozwiązywanie równań. 



6. plastyka: Architektura jako dziedzina sztuki. 

 

Czwartek 30.04 

1 j. angielski: Czasy i konstrukcje przyszłe – wprowadzenie. 

2. historia: Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski 

 

3. j.polski: Wzbogacamy wypowiedź twórczą opisem i dialogiem 

 

4. religia: Maj miesiąc Matki Bożej 

5. matematyka: Zapisywanie treści zadania tekstowego za pomocą równania. 

 

poniedziałek 04.05  

1. j. angielski: Future Simple i be going to - ćwiczenia  

2. informatyka: Chmura w Internecie. O usłudze OneDrive i współtworzeniu dokumentów- 

powtórzenie wiadomości 

 

3. historia:  Przyczyny upadku państwa polskiego w XVIII wieku 

 

4. matematyka: Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań 

5. j.polski: Utrwalamy pisownię małą i wielką literą 

6. w-f: Wykonujemy próbę skoczności - Indeks Sprawności Fizycznej. 

 

wtorek 05.05 

1. j. angielski: Czasy przyszłe – karty pracy.  

2. Zaj. z wychowawcą: Co mi się może zdarzyć? – rodzaje zagrożeń występujących w domu. 

Telefony alarmowe. 

3. w-f: Stretching dla uczniów i osób pracujących zdalnie. 

4. j. polski: Jakie refleksje na temat cudów snuje podmiot liryczny w utworze Wisławy 

Szymborskiej „Jarmark cudów”? 

 

5. geografia: Współczesne problemy Ukrainy. 

 

6. muzyka: Warsztat muzyczny – powtórzenie wiadomości. 

 



Środa 06.05 

1.------ 

2. j. polski: Stosunek podmiotu lirycznego do przyrody w wierszu Julii Hartwig „Komunikat”? 

 

3. biologia: Przegląd i znaczenie ptaków. 

4. w-f: Ćwiczenia w domu bez skakania i tupania. 

5. matematyka: Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań 

 

6. plastyka: Początki nowoczesnej architektury. 

 

Czwartek 07.05 

1 j. angielski: Present Contionuous dla czynności zaplanowanych. 

2. historia: Przyczyny upadku państwa polskiego w XVIII wieku - karta pracy 

 

3. j.polski: Ziemia należy do człowieka czy człowiek należy do Ziemi? – wyrażamy opinię na 

podst. fragmentu komiksu  Billa Wattersona „Calvin i Hobbes. Coś się ślini pod łóżkiem” 

 

4. religia: Matka Boża królową naszych serc 

5. matematyka: Równania – ćwiczenia 

 

 

Piątek 08.05  

1. ------ 

2. religia: Litania Loretańska 

3. w-f: Dlaczego trzeba przestać jeść słodycze? 
 
4. j.polski: Co jest przyczyną niszczenia środowiska naturalnego w Naszym otoczeniu? 
Redagujemy komunikaty 
 

5. technika: Mój jadłospis - projekt. 

6. matematyka: Równania - powtórzenie wiadomości. 
 


