
27.04 

matematyka Rozwiązywanie zadań za pomocą równań. 

historia Konfederacja targowicka i II rozbiór Polski 

j. polski Jak ważne są przygotowania? – „Przypowieść o pannach roztropnych   i 
nierozsądnych. 

wf Ćwiczenia wyprostne - nawyk prawidłowej postawy. 

religia  Czego uczy nas Maryja 

j. angielski Modal verbs- Czasowniki modalne. 
 

28.04 

matematyka Rozwiązywanie zadań za pomocą równań. 

biologia Przegląd i znaczenie gadów. 

j. polski Przypominamy pisownię „ch” i „h”.    

j. angielski Ćwiczenia gramatyczne- stopniowanie przymiotników i czasowniki modalne. 

wf Indeks Sprawności Fizycznej-sprawdzamy swoją cechę motoryczną: gibkość. 

29.04 

j. polski Mity greckie – przypomnienie. 

matematyka Rozwiązywanie zadań za pomocą równań. 

wf Sprawności Fizycznej-sprawdzamy swoją cechę motoryczną:siła. 

religia Maj miesiąc Matki Bożej. 

j. angielski  Podsumowanie wiadomości i umiejętności z rozdziału 4. 
 

30.04 

j.polski 
 

Dobroczyńca ludzkości – „Mit o Prometeuszu”. 
 

wf 
 

Temat: Indeks Sprawności Fizycznej-sprawdzamy swoją cechę motoryczną: 
wytrzymałość. 
 

matematyka 
 

Rozwiązywanie zadań za pomocą równań. 

technika 
 

Mój jadłospis - projekt. 

plastyka 
 

Początki nowoczesnej architektury. 

 



04. 05 

matematyka Równania - powtórzenie i utrwalenie. 

historia Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski 

j. polski O sile miłości w „Micie o Orfeuszu i Eurydyce”. 

wf Stretching dla uczniów i osób pracujących zdalnie. 

religia  Maryja Królowa Polski 

j. angielski Be green. Zanieczyszczenie ziemi- problemy i rozwiązania. 
 

05. 05 

matematyka Własności graniastosłupów. 

biologia Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 

j. polski W poszukiwaniu własnej Itaki – wiersz Leopolda Staffa „Odys”. 

j. angielski Reading comprehension- czytanie ze zrozumieniem. 

wf Rozwijamy swoją skoczność. 

06.05 

j. polski Miejsce na ziemi – opowiadanie Katharine Paterson „Most do Terabithii”. Moja 
Itaka – opis miejsca i przeżyć. 

matematyka Obliczanie objętości prostopadłościanu. 

wf Ćwiczenia w domu bez skakania i tupania. 

religia Litania Loretańska 

j. angielski  Wild animals- słownictwo. 
 

07.05 

j.polski 
 

O świecie przedstawionym w utworze R. Kosika „Felix, Net i Nika oraz Gang 
Niewidzialnych Ludzi”. 

wf 
 

Dlaczego należy przestać jeść słodycze? 

matematyka 
 

Obliczanie objętości graniastosłupów. 

technika 
 

Mój jadłospis - projekt c.d. 

plastyka 
 

Sztuka użytkowa. 

 

 



08.05 

j.polski 
 

Tacy jak my, a jednak… – o bohaterach powieści R. Kosika „Felix, Net i Nika oraz 
Gang Niewidzialnych Ludzi”. 

geografia 
 

Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi. 

muzyka 
 

Cztery pory roku z maestro Vivaldim. 

historia 
 

Przyczyny upadku państwa polskiego w XVIII wieku - powtórzenie wiadomości. 
 

informatyka Tort ma warstwy i cebula ma warstwy. O tworzeniu grafik z wykorzystaniem 
warstw. 

 

 

Tematy zajęć rozwijających  
 

Temat: Ćwiczenia wzbogacające słownictwo ucznia. Ćwiczenia ortograficzne. 
 

Zaj. korek. – kompensacyjnych 
 
Temat: Ćwiczenie koncentracji i uwagi. Rozwój myślenia. 
 

 
 
 


