
25.05 

matematyka Pole powierzchni bryły. 

historia Upadek Napoleona. 

j. polski Błękit nieba czy szarość betonu? – wiersz J. Hartwig „Komunikat”. 

wf Ćwiczymy z piłką nożną. 

religia  Święci w życiu Kościoła i każdego z nas. 

j. angielski     Ćwiczenia z rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. 

26.05 

matematyka Pole powierzchni bryły – zadania. 

biologia Ssaki - kręgowce, które karmią młode mlekiem. 

j. polski List oficjalny. 

j. angielski Różnice w konstrukcjach Future Simple i be going to. 

zaj. z wych. Dzień Matki – o szacunku do rodziców. Rodzina, obowiązki jej członków, czy potrafię 
dawać i przyjmować. 

wf Kształtowanie sprawności ogólnej z wykorzystaniem piłki. 

27.05 

j. polski Co już wiemy o głoskach i sylabach? 

matematyka Pole powierzchni bryły – zadania. 

wf Starty z różnych pozycji-kształtowanie reakcji startowej. 

religia Zesłanie Ducha Świętego. 

j. angielski  Czasy przyszłe- ćwiczenia utrwalające. 

28.05 

j.polski 
 

Od czego zależy podział głosek? 

wf 
 

Aktywność fizyczna i jej znaczenie dla zdrowia. 
 

matematyka 
 

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o bryłach. 

technika 
 

Świat elektroniki. 

plastyka 
 

Tworzymy z natury – bukiet kwiatów w wazonie. 

 



29.05 

j.polski 
 

Przypominamy i ćwiczymy akcentowanie wyrazów. 

geografia 
 

Relacje Polski z sąsiadami. 

muzyka 
 

Zagrajmy dla naszych rodziców. 

historia 
 

Legiony Polskie we Włoszech. 
 

informatyka Zagrożenia w Internecie. 

01.06 

matematyka Bryły – sprawdzamy swoje wiadomości i umiejętności. 

historia Księstwo Warszawskie. 

j. polski Tony śmieci zalegają w oceanach, a wszechobecny plastik zawładnął światem – list 

otwarty. 

wf Ćwiczymy z piłką nożną. 

religia   Św. Szczepan pierwszy męczennik. 

j. angielski  Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5. 

02.06 

matematyka Tabele, diagramy i wykresy – odczytywanie danych. 

biologia Przegląd i znaczenie ssaków. 

j. polski Utrwalam i sprawdzam wiedzę i umiejętności. 

j. angielski Wprowadzenie do rozdziału 6- rozmówki ustne. 

zaj. z wych. Moje zainteresowania, osiągnięcia szkolne, zdolności, predyspozycje. Planowanie 
kariery zawodowej. 

wf Ćwiczenia równoważne i stabilizacyjne. 

03.06 

j. polski Umiem pisać listy – powtórzenie. 

matematyka Diagramy i wykresy – odczytywanie i przedstawianie danych. 

wf Kształtowanie sprawności ogólnej z wykorzystaniem piłki. 

religia Św. Stanisław ze Szczepanowa - patron narodu polskiego. 

j. angielski  Ćwiczenia słownikowe- rozdział 6. 

 



04.06 

j. polski 
 

Dziennik i pamiętnik – podobieństwa i różnice. 

wf 
 

Kształtowanie wytrzymałości ogólnej. 

matematyka 
 

Odczytywanie, przedstawianie danych na diagramach i wykresach. 
 

technika 
 

 Świat elektroniki. 

plastyka 
 

Powtórzenie wiadomości o perspektywie. 

05.06 

j.polski 
 

Umiem pisać opowiadanie z dialogiem. 

geografia 
 

Sąsiedzi Polski- powtórzenie. 

muzyka 
 

Powtórzenie wiadomości z klasy VI. 

historia 
 

Rewolucja francuska i okres napoleoński – powtórzenie wiadomości. 

informatyka Zagrożenia w Internecie. 

 

 

Zajęcia rozwijające z j. polskiego. 

27.05. 2020 

Temat: Porządkowanie wyrazów wg części mowy i form. 

03.06.2020 

Temat: Ukrywam wyrazy w wyrazach – ćwiczenie rozwijające słownictwo. 

 

 


