
KL.IV 11 V poniedziałek

1.j.polski -Jak zachować się wobec przemocy? – opowiadanie E. Zubrzyckiej „Słup soli”.
2.W-F - Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
3.J.angielski-Jak tworzymy pytania i krótkie odpowiedzi w Present Simple?
4.Historia-Romuald Traugutt i powstanie styczniowe
5.Matematyka-Ułamek dziesiętny.
6.Religia-Jezus przez życie mnie wiedzie.

 12 V  wtorek

1. ---
2.J.polski-Czy uważnie przeczytaliśmy lekturę „Kajko i Kokosz i szkoła latania”Janusza. Christy?
3.Informatyka-Tworzymy zaproszenie urodzinowe.
4.Matematyka  -Porównywanie ułamków dziesiętnych.
5.W-F  -Wzmacniamy mięśnie brzucha
6.Przyroda-Warunki życia na lądzie.

 13 V środa

1.------
2.J.angielski-Present simple - ćwiczenia w tworzeniu pytań i krótkich odpowiedzi
3.Matematyka -Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne.
4.J.polski-Kto jest kim” Poznajemy bohaterów komiksu J. Christy „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”.
5.Zajęcia z wychowawcą-Dlaczego świętujemy Dzień Matki?

14 V czwartek.

- Gimnastyka korekcyjna-Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.
2.J.polski-Jak opowiedzieć komiksową historyjkę?
3.Matematyka-Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe.
4.W-F   -Przygotowujemy i bezpiecznie pokonujemy tor przeszkód
5.Religia-Święty Jan Paweł II
6.Muzyka-Dla Ciebie, mamo, dla Ciebie, tato.

15 V piątek.

1.J.polski-Krótka historia komiksu.
Podręcznik s. 312 – bez zad. domowych.
2.J.angielski-Przekształcanie twierdzeń w pytania w Present Simple
3.Technika- Makieta skrzyżowania c.d.
4.Przyroda-Poznajemy budowę lasu i panujące w nim warunki.
5.Plastyka-Różne techniki malarskie a sztuka antyczna
6.W-F   -Suplementy diety a dopalacze - różnice

 18 V poniedziałek

1.j.polski - Dlaczego marzymy?
2.W-F -Sygnalizacja i przepisy w piłce siatkowej.
3.J.angielski-Street food around the world - czytanie ze zrozumieniem
4.Historia-Maria Skłodowska-Curie-polska noblistka
5.Matematyka-Dodawanie ułamków dziesiętnych.
6.Religia-Święty Jan Paweł II

 19.V  wtorek

1. ---
2.J.polski-Jak napisać ogłoszenie?



3.Informatyka-Praca nad zaproszeniem.
4.Matematyka  -Odejmowanie ułamków dziesiętnych.
5.W-F  -Jak wykonać prawidłowo rozgrzewkę?
6.Przyroda-Poznajemy różne drzewa.

 20.V środa

1.------
2.J.angielski-:Food- słuchanie ze zrozumieniem
3.Matematyka -Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu ułamków dziesiętnych.
4.J.polski-Kiedy spełniają się marzenia? – wiersz M. Jeżowskiej i J. Skubikowskiego „Marzenia się spełniają”.
5.Zajęcia z wychowawcą- Miłośnik przyrody- budzenie wrażliwości na piękno przyrody.

21.V czwartek.

- Gimnastyka korekcyjna -Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu.
2.J.polski-Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte.
3.Matematyka-Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000
4.W-F   -Aktywnie spędzamy czas wolny w okresie pandemii.
5.Religia-Wniebowstąpienie Jezusa
6.Muzyka-Niech żyją wszystkie dzieci! Piosenki i zabawy dzieci z różnych stron świata.

 22.V piątek.

1.J.polski- Jak spełniać marzenia? Podsumowanie; ćwiczenia językowe.   s. 325-326
2.J.angielski-Utrwalenie słownictwa z rozdziału 5 - ćwiczenia
3.Technika- Makieta skrzyżowania c.d.
4.Przyroda-Na łące.
5.Plastyka-Techniki mieszane – farby wodne i pastele.
6.W-F-Dbamy o prawidłową postawę ciała.


