
11.05

matematyka Własnos�ci graniastosłupo� w.

historia Przyczyny upadku pan� stwa polskiego w XVIII wieku - karty pracy.

j. polski Ś!wiat się zmienia, a wartos�ci pozostają te same – „Felix, Net i Nika oraz Gang 
Niewidzialnych Ludzi” R. Kosika.

wf Wzmacniamy mięs�nie brzucha.

religia    Znaki obecnos�ci wiary.                          

j. angielski     Green activities- sposoby pomocy w trosce o planetę ziemię.

12.05

matematyka Obliczanie objętos�ci prostopadłos�cianu.

biologia Ptaki – kręgowce zdolne do lotu.

j. polski Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” R. Kosika jako powies�c� 
fantastycznonaukowa (science fiction).

j. angielski Prepositions.  Przyimki- c�wiczenia gramatyczne.

wf Wzmacniamy mięs�nie brzucha.

13.05

j. polski Uz8ycie nawiasu.

matematyka Obliczanie objętos�ci graniastosłupo� w.

wf Śuplementy diety a dopalacze- ro� z8nice.

religia Ś!więty Jan Paweł II.

j. angielski Countable/ uncountable nouns. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

14.05

j.polski Zdania złoz8one wspo� łrzędnie – przypomnienie, c�wiczenia.

wf Przygotowujemy i bezpiecznie pokonujemy prosty tor przeszko� d.

matematyka Jednostki objętos�ci i pola.

technika Dlaczego warto jeść owoce i warzywa- praca plastyczna.

plastyka Śztuka uz8ytkowa.

15.05

j.polski Zdania złoz8one podrzędnie.       

geografia Wspo� łczesne problemy Ukrainy.



muzyka Warsztat muzyczny – powto� rzenie wiadomos�ci.

historia Rewolucja francuska.

informatyka
Czar szkolnych lat – przygotowanie pamiątkowego filmu ze zdjęc�.  (Zajęcia 
projektowe).

18.05

matematyka Zamiana jednostek objętos�ci i pola.

historia Republika Francuska.

j. polski Zdania złoz8one podrzędnie – c�wiczenia.

wf Śygnalizacja i przepisy w piłce siatkowej.

religia   Człowieka nie moz8na zrozumiec� bez Chrystusa - s�w. Jan Paweł II.                           

j. angielski    Language functions. C!wiczenia  funkcji językowych. 

19.05

matematyka Śiatki brył.

biologia Przegląd i znaczenie ptako� w.

j. polski Na jakie zachowania ludzi zwracają uwagę słowa utworu Śtanisława Śojki „Tolerancja”?

j. angielski Future Śimple. Wyraz8anie przyszłos�ci.

wf Jak wykonac� prawidłowo rozgrzewkę?

20.05

j. polski Co według podmiotu lirycznego zasługuje na miano cudu? – wiersz W. Śzymborskiej 
„Jarmark cudo� w”.

matematyka Śiatki brył – c�wiczenia.

wf Dbamy o prawidłową postawę ciała.

religia Wniebowstąpienie Jezusa.

j. angielski  Household chores. Pomoc w obowiązkach domowych.

21.05

j.polski Podmiot mo� wiący i odbiorca liryczny w wierszu – utrwalenie.
Fragmenty wierszy i odgadywanie.

wf Aktywnie spędzamy czas wolny w okresie pandemii.

matematyka Wykonujemy bryły.

technika Dlaczego warto jeść owoce i warzywa- praca plastyczna.

plastyka Śecesyjne dzieła sztuki uz8ytkowej.

22.05



j.polski Powtarzam i sprawdzam wiedzę i umiejętnos�ci– Biblia, mity, zdania złoz8one.

geografia Zro� z8nicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji.

muzyka Zas�piewajmy, zagrajmy, zatan� czmy razem!

historia Epoka Napoleona Bonapartego.

informatyka
Czar szkolnych lat – przygotowanie pamiątkowego filmu ze zdjęc�.  (Zajęcia 
projektowe).

Zajęcia rozwijające

13.05.2020

Temat: C!wiczenia usprawniające uwagę, technikę czytania i rozumienie czytanego tekstu.

20.05.2020

Temat: C!wiczenia rozwijające mys� lenie i słownictwo.


