
KL.IV wych.  Ewa Różycka 
 
25 V poniedziałek 
 
1.j.polski - Jaka jest rola epitetów i porównań na przykładzie wiersza J. Tuwima „Dyzio marzyciel”? 
2.W-F -Komendy startu niskiego i wysokiego. 
3.J.angielski-Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5 
4.Historia-Józef Piłsudski i niepodległa Polska. 
5.Matematyka-Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 - ćwiczenia 
6.Religia-Trwajcie we Mnie. 
 
 26 V  wtorek 
 
1. --- 
2.J.polski-O grzeczności na co dzień – tekst Marii Dańkowskiej „Nastolatki i bon ton”. 
3.Informatyka-Style i numerowanie. 
4.Matematyka  -Ułamki dziesiętne - ćwiczenia 
5.W-F  -Ćwiczymy z nietypowym przyborem. 
6.Przyroda- Na polu uprawnym 
 
 
 27 V środa 
 
1.------ 
2.J.angielski-Sprawdzian wiadomości z rozdziału 5 
3.Matematyka -Ułamki dziesiętne - zadania tekstowe. 
4.J.polski-Postać sławnego Polaka w utworze „Nazywam się… Mikołaj Kopernik. 
5.Zajęcia z wychowawcą-Od czego zależy wybór zawodu?- praca w różnych zawodach 
 
 
28 V czwartek. 
 
1. Gimnastyka korekcyjna-Dbamy o prawidłową postawę ciała. 
2.J.polski-Kilka pytań do … Mikołaja Kopernika i zaproszenie na spotkanie z członkami Klubu Młodych Astronomów. 
3.Matematyka-Powtórzenie o ułamkach dziesiętnych. 
4.W-F   --Aktywność fizyczna i jej znaczenie dla zdrowia 
5.Religia-Zesłanie Ducha Świętego 
6.Muzyka-Niech żyją wszystkie dzieci! Piosenki i zabawy dzieci z różnych stron świata. 
 
 
29 V piątek. 
 
1.J.polski-Co robić, aby nie czuć się samotnym? – opowiadanie A. Maleszki „Magiczne drzewo”. 
2.J.angielski-Let's have fun - formy spędzania czasu wolnego 
3.Technika- Jak dbać o ziemię. 
4.Przyroda-Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie- powtórzenie. 
5.Plastyka-Techniki mieszane – malowanie i drapanie. 
6.W-F   -Starty z różnych pozycji-kształtowanie reakcji startowej. 
 
 
1 VI poniedziałek 
 
1.j.polski -Oglądam film „Magiczne drzewo” na podstawie powieści a. Maleszki. 
2.W-F -Ćwiczymy z piłką nożną. 
3.J.angielski- Present Continuous - wprowadzenie 
4.Historia-Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni. 
5.Matematyka-Powtórzenie wiadomości o ułamkach dziesiętnych c. d. 
6.Religia-Kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki 
 
 
 
 
 
 



2 VI  wtorek 
 
1. --- 
2.J.polski-Co jest w życiu ważne?- obraz Korduli Ditz „ Czworo przyjaciół”. 
3.Informatyka-Lista wielopoziomowa. 
4.Matematyka  -Sprawdzian wiadomości z działu 'Ułamki dziesiętne". 
5.W-F  -Ćwiczenia równoważne i stabilizacyjne. 
6.Przyroda-Poznajemy warsztat przyrodnika- powtórzenie. 
 
 
 3 VI środa 
 
1.------ 
2.J.angielski-Czas teraźniejszy ciągły - ćwiczenia utrwalające twierdzenia i przeczenia 
3.Matematyka - Co to jest pole powierzchni? 
4.J.polski-Poznajemy dziennik na podstawie „Dynastii Miziołków” J. Olech. 
5.Zajęcia z wychowawcą-Czym jest sukces?- uczymy się przez całe życie 
 
 
4 VI czwartek. 
 
- Gimnastyka korekcyjna-Ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową. 
2.J.polski-Postać sławnej Polki w utworze „Nazywam się…Maria Skłodowska – Curie”. 
3.Matematyka-Jednostki pola. 
4.W-F   -Kształtowanie wytrzymałości ogólnej. 
5.Religia-Gdy pod wiatr trzeba iść 
6.Muzyka-Powtórzenie wiadomości z klasy IV. 
 
 
5 VI piątek. 
 
1.J.polski- Jeszcze raz o przecinku w zdaniu złożonym. 
2.J.angielski-Czas teraźniejszy ciągły - ćwiczenia utrwalające pytania i krótkie odpowiedzi 
3.Technika- Jak dbac o ziemię. 
4.Przyroda-Poznajemy warsztat przyrodnika- powtórzenie. 
5.Plastyka-Kolaż. 
6.W-F   -Kształtowanie sprawności ogólnej z wykorzystaniem piłki. 
 

 
 


