
Plan lekcji VIa

poniedziałek 11.05 

1. j. angielski: National Park – czytanie ze zrozumieniem

2. informatyka: Czar szkolnych lat. Przygotowanie pamiątkowego filmu ze zdjęć – zadanie 
projektowe

3. historia:  Upadek Rzeczypospolitej - podsumowanie

4. matematyka: Bryły.

5. j.polski: Jak napisać list oficjalny?

6. w-f: O czym musimy pamiętać podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
w okresie pandemii koronawirusa?

wtorek 12.05 

1. j. angielski: Utrwalamy słownictwo – karty pracy.

2. Zaj. z wychowawcą: Jak dbać o swoje bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym.

3. w-f: Wzmacniamy mięśnie tułowia i brzucha.

4. j. polski: Lekcja wrażliwości na podstawie wiersza Czesława Janczarskiego „Nie mijam”

5. geografia: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji.

6. muzyka: Zaśpiewajmy, zagrajmy, zatańczmy razem!

Środa 13.05

1.------

2. j. polski: Wyrazy, które brzmią  inaczej, niż wyglądają- pisownia rzeczowników i 
przymiotników zakończonych na -dztwo, -ctwo, -dzki i -cki

3. biologia: Ssaki – kręgowce, które karmią młode mlekiem

4. w-f: Jaka jest różnica między suplementami diety a dopalaczami?

5. matematyka: Objętość bryły.



6. plastyka: Sztuka użytkowa.

Czwartek 14.05

1 j. angielski: Grammar revision – utrwalenie wiadomości gramatycznych z unitu 5.

2. historia: Rewolucja francuska

3. j.polski: Pisownia trudnych form czasowników –ćwiczenia ortograficzne

4. religia: Znaki obecności wiary

5. matematyka: Obliczanie objętości brył.

Piątek 15.05 

1. ------

2. religia: Święty Jan Paweł II

3. w-f: Przygotowujemy i bezpiecznie pokonujemy tor przeszkód.

4. j.polski: Uczucia wyrażone  w wierszu Anny  Kamieńskiej „Wieczór”

5. technika: Dlaczego warto jeść owoce i warzywa- praca plastyczna.

6. matematyka: Równania - powtórzenie wiadomości.

poniedziałek 18.05 

1. j. angielski: National Park – zadanie projektowe.

2. informatyka: Czar szkolnych lat. Przygotowanie pamiątkowego filmu ze zdjęć – zadanie 
projektowe

3. historia:  Republika Francuska

4. matematyka: Siatki brył.

5. j.polski: Powtarzamy wiadomości o zaimkach

6. w-f: Przepisy i sygnalizacja w piłce siatkowej.



wtorek 19.05

1. j. angielski: National Park –zadanie  projektowe.

2. Zaj. z wychowawcą: Znajdź właściwe rozwiązanie.

3. w-f: Jak prawidłowo wykonać rozgrzewkę?

4. j. polski: Natura człowieka –  dar czy kłopot? – na podstawie utworu Czesława Miłosza  
„Do mojej natury”

5. geografia: Relacje Polski z sąsiadami.

6. muzyka: Zagrajmy dla naszych rodziców.

Środa 20.05

1.------

2. j. polski: Co już wiemy o nieodmiennych częściach mowy?- powtarzamy, utrwalamy 
wiadomości

3. biologia: Przegląd i znaczenie ssaków.

4. w-f: Dbamy o prawidłową postawę swojego ciała.

5. matematyka: Pole powierzchni bryły.

6. plastyka: Sztuka użytkowa

Czwartek 21.05

1 j. angielski: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5.

2. historia: Epoka Napoleona Bonapartego

3. j.polski: Do czego służą partykuła i wykrzyknik?

4. religia: Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa - św. Jan Paweł II

5. matematyka: Obliczanie pól powierzchni brył.



Piątek 22.05 

1. ------

2. religia: Wniebowstąpienie Jezusa

3. w-f: Jak aktywnie spędzać czas wolny w okresie pandemii korona wirusa?

4. j.polski: Miasta słowem malowane w wiersz Czesława Miłosza „Ojciec objaśnia”

5. technika: Dlaczego warto jeść owoce i warzywa- praca plastyczna.

6. matematyka: Pole powierzchni i objętość - zadania.


