
Plan lekcji VIa 

 

poniedziałek 25.05  

1. j. angielski: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5 

2. informatyka: Zagrożenia w Internecie 
 
3. historia:  Upadek Napoleona. 
 
4. matematyka: Powtórzenie wiadomości o bryłach. 
 
5. j.polski: Miasta słowem malowane w wierszu Czesława Miłosza „Ojciec objaśnia”-cd. 

6. w-f: Utrwalamy komendy startu niskiego i wysokiego. 

 

 

wtorek 26.05  

1. j. angielski: Sprawdzian wiadomości z rozdziału 5 

2. Zaj. z wychowawcą: Przypomnienie zasad klasyfikacji i promocji. 

3. w-f: Ćwiczymy w domu z nietypowym przyborem. 
 
4. j. polski: Jak wymawiamy, jak  słyszymy, jak piszemy?- o głoskach i sylabach 
 
5. geografia: Sąsiedzi Polski- powtórzenie. 
 
6. muzyka: Powtórzenie wiadomości z klasy VI. 
 
 

 

Środa 27.05 

1.------ 

2. j. polski: Jak rozróżnić głoski?-ćwiczenia 
 
3. biologia: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 

4. w-f: Kształtujemy szybkość reakcji – starty z różnych pozycji.  
 

5. matematyka: Sprawdzian wiadomości "Bryły". 
 
6. plastyka: Secesyjne dzieła sztuki użytkowej. 
 



 

 

Czwartek 28.05 

1 j. angielski:  Zerowy tryb warunkowy 

2. historia: Legiony Polskie we Włoszech. 
 
3. j.polski: Jak akcentować wyrazy? Jak intonować zdania? 
 
4. religia: Święci w życiu Kościoła i każdego z nas. 

5. matematyka: Tabele. 
 
 

Piątek 29.05  

1. ------ 

2. religia: Zesłanie Ducha Świętego 

3. w-f: Aktywność fizyczna i jej znaczenie dla zdrowia. 

 
4. j.polski: Pierwsza wizyta w Mirmiłowie – o świecie przedstawionym w komiksie „Kajko i 
Kokosz. Szkoła latania” 
 
5. technika: Świat elektroniki. 

6. matematyka: Diagramy i wykresy. 
 
 

poniedziałek 01.06  

1. j. angielski: 1 tryb warunkowy 

2. informatyka: Zagrożenia w Internecie 
 
3. historia:  Księstwo Warszawskie. 
 
4. matematyka: Procenty. 
 
5. j.polski: Poznajemy głównych bohaterów komiksu o Kajku i Kokoszu 

6. w-f: Ćwiczymy na różne sposoby z piłką nożną. 
 

 

 



wtorek 02.06 

1. j. angielski: 1 tryb warunkowy z „unless” 

2. Zaj. z wychowawcą: Moje plany na przyszłość? Co to jest sukces? 

3. w-f: Ćwiczenia równoważne i stabilizacyjne. 

 

4. j. polski: Malowanie słowami, czyli jak opowiedzieć komiksową historyjkę 
 

5. geografia: Współrzędne geograficzne- powtórzenie. 
 
6. muzyka: Wspólne śpiewanie na pożegnanie. 
 
 

Środa 03.06 

1.------ 

2. j. polski: Pożegnanie z mieszkańcami niezwykłego grodu- redagujemy list oficjalny 
 
3. biologia: Powtórzenie wiadomości z klasy VI. 

4. w-f: Kształtujemy sprawność z wykorzystaniem piłki.  
 
5. matematyka: Prędkość, droga, czas. 
 
6. plastyka: Tworzymy z natury – bukiet w wazonie. 
 
 

Czwartek 04.06 

1 j. angielski: Arts & festivals – słownictwo. 

2. historia: Rewolucja francuska i okres napoleoński – powtórzenie wiadomości. 
 
3. j.polski: Tworzymy komiks 
 
4. religia: Święty Szczepan pierwszy męczennik. 

5. matematyka: Prędkość, droga, czas – zadania. 
 
 

 

Piątek 05.06  

1. ------ 

2. religia: Święty Stanisław ze Szczepanowa - patron narodu polskiego. 



3. w-f: Kształtujemy wytrzymałość ogólną. 

 
4. j.polski: Tworzymy komiks 
 
5. technika: Świat elektroniki. 

6. matematyka: Korzystanie z wzorów. 
 
 
 


