
VB     25.05.–  5.06.20r. 
 
Poniedziałek  25.05.20r. 
 
polski Tworzymy galerię ilustracji z „ Mitu o Heraklesie”. 
matematyka Zegar. Obliczenia czasowe. 
wf Komendy startu niskiego i wysokiego. 
angielski Let's celebrate – słownictwo. 
historia Unia polsko-litewska. 
 
Wtorek 26.05.20r. 
 
biologia Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych. 
geografia Krajobrazy świata- powtórzenie. 
matematyka Zegar. Obliczenia czasowe – ćwiczenia. 
muzyka Przy ognisku, czyli o akompaniamencie. 
polski  Jaka funkcję pełni przydawka? 
wf Ćwiczymy z nietypowym przyborem. 
 
Środa 27.05.20r. 
 
- - 
polski Określamy funkcję przydawki- ćwiczenia. 
wf Starty z różnych pozycji-kształtowanie reakcji startowej. 
historia Bitwa pod Grunwaldem. 
plastyka Wszystkie dzieci nasze są… 
religia Jezus wobec cierpiących. 
 
Czwartek 28 .05.20r. 
- - 
angielski Złożenia z do i make. 
wf Aktywność fizyczna i jej znaczenie dla zdrowia. 
matematyka Miary wagi i pieniądze. 
polski W jaki sposób w micie o Tezeuszu i Ariadnie pokazano zło? 
zaj. z wych. Nasze święto- Dzień Dziecka. 
informatyka Poznajemy program Pivot Animator. 
 
Piątek 29.05.20r. 
 
religia Zesłanie Ducha Świętego. 
technika  Jak przygotować zdrowy posiłek. 
polski O związkach frazeologicznych- ćwiczenia. 
angielski "be going to" - zastosowanie i budowa. 
matematyka Miary wagi i pieniądze – ćwiczenia. 
 
 
Poniedziałek  1.06.20r. 
 
polski Redagujemy zaproszenia na ucztę na Olimpie. 
matematyka Średnia arytmetyczna. 
wf Ćwiczymy z piłką nożną. 
angielski Budowa zdań w konstrukcji "be going to" – ćwiczenia. 
historia Jaką bitwę namalował Jan Matejko 



 
 
Wtorek 2.06.20r. 
 
biologia Powtórzenie wiadomości. 
geografia Krajobrazy świata- powtórzenie. 
matematyka Średnia arytmetyczna – zadania. 
muzyka Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z klasy V. 
polski  Jaką funkcję pełnią dopełnienia? 
wf Ćwiczenia równoważne i stabilizacyjne. 
 
Środa 3.06.20r. 
 
- - 
polski O okoliczniku- ćwiczenia. 
wf Kształtowanie sprawności ogólnej z wykorzystaniem piłki. 
historia Czasy świetności Jagiellonów. 
plastyka Tworzymy z natury – bukiet w wazonie. 
religia Chrystus zaspakaja ludzki głód. 
 
Czwartek 4 .06.20r. 
 
- - 
angielski Wyrażanie przyszłości – ćwiczenia. 
wf Kształtowanie wytrzymałości ogólnej. 
matematyka Liczby dodatnie i ujemne. 
polski Poznajemy mit o Dedalu i Ikarze. 
zaj. z wych. Czy istnieje recepta na udaną podróż? 
informatyka Poranna gimnastyka - tworzymy prostą animację. 
 
Piątek 5.06.20r. 
 
religia Pośród życiowych burz. 
technika Jak przygotować zdrowy posiłek. 
polski Ikar poszukiwany! Układamy ogłoszenia. 
angielski Czytanie ze zrozumieniem - zadania wielokrotnego wyboru. 
matematyka Liczby dodatnie i ujemne – dodawanie. 
 
 


