
4A 
CZWARTEK – 5.11.2020 

1 8.00 - 8.45 

B 

Temat: 10 ćwiczeń ogólnorozwojowych z krzesłem w domu. 
Cel: Potrafię wykonać ćwiczenia ogólnorozwojowe w domu z krzesłem. 
Dzień dobry, 
Zapraszam na lekcję on-line zgodnie z planem lekcji. Pozdrawiam i do zobaczenia. 
Olgierd Chytrowski 

B 

Temat: Technika stylu grzbietowego 
Cel: Znam technikę pływania kraulem na grzbiecie, potrafię wskazać błędy. 
Drodzy Uczniowie, zapraszam na lekcję online, omówimy poniższy film dotyczący pływania kraulem na grzbiecie: 
https://www.youtube.com/watch?v=iKV8cWdwGiU 
Do zobaczenia, Małgorzata Szymkiewicz-Słońska 

2 8.50 - 9.35  religia 

Temat:Kanaan – Ziemia Święta, darowana przez Boga  
Cel: znam historię tworzenia się narodu wybranego.  
Witajcie kochani. Otwórz podręcznik na str.28 temat 10. Przeczytaj tekst o ojczyźnie Abrahama z tej strony 
podręcznika. Wykonaj zadanie 3 ze strony 29. 
Do zobaczenia na lekcji online. Z Bogiem. Małgorzata Roszak 

3 9.40 - 10.25 j.polski 

Temat: Jak wysyłać wiadomości, by dotarły na miejsce? 
Cel: zapisuję prawidłowo adres 
Przebieg: czytamy tekst “Obce słowa” s. 72, poznajemy zasady zapisywaniu adresu, w ćwiczeniach zrobimy s. 22-
23. Do zobaczenia na teams, 
Magda Szturo 

4 10.35 - 11.20 matematyka 

Temat: System dziesiątkowy. 
Cel: Rozumiem znaczenie cyfr w liczbie. Zapisuję liczby wielocyfrowe przy pomocy cyfr spełniających określone 
warunki. 
Dzień dobry, 
na dzisiejszej lekcji będziemy zapisywali liczby przy pomocy cyfr spełniających określone warunki. Rozwiążemy 
zad. 10 ze str. 57 (podręcznik) oraz zad. 7, 8 i 9 ze str. 26 (zeszyt ćwiczeń). 
Życzę Wam dużo zdrowia i do zobaczenia na lekcji on-line! 
Iwona Koperska 

5 11.40 - 12.25 ANG gr. 1 

Temat: The pancake – reading (2.5) 
Cel: potrafię zrozumieć tekst o festiwalu kulinarnym 
Zapraszam na spotkanie przy pomocy aplikacji Teams. 
Jeżeli nie możesz tego zrobić, nie martw się.  
Instrukcja do lekcji: podręcznik str. 31 zad. 1,2,3,4 zeszyt ćwiczeń str.18 



Proszę zapisz temat lekcji w zeszycie, napisz datę po angielsku.  
Wykonaj zadania. 
Miłej nauki! Izabela Wiewiórka 

INF gr. 2 

Temat: W poszukiwaniu nowych lądów. 
Cel: Potrafię pracować w dwóch oknach programu MS Paint. 
Drodzy Uczniowie!!!  
Na dzisiejszą lekcję proszę przygotować statek, który rysowaliśmy tydzień temu (bardzo proszę, żeby to była praca 
samodzielna). Będziemy umieszczać go na nowym obrazie.  
Do zobaczenia! Monika Marciniak 

6 12.45 - 13.30 ANG gr. 2 

Temat: Listening and writing (2.6) 
Cel: potrafię zrozumieć wypowiedź o potrawie i napisać tekst na ten temat 
Zapraszam na spotkanie przy pomocy aplikacji Teams. 
Jeżeli nie możesz tego zrobić, nie martw się.  
Instrukcja do lekcji: podręcznik str. 30 zad. 1,2,3 zeszyt ćwiczeń str.19 
Proszę zapisz temat lekcji w zeszycie, napisz datę po angielsku.  
Wykonaj zadania. 
Miłej nauki! Izabela Wiewiórka 

  



4B 
CZWARTEK – 5.11.2020 

1 8.00 - 8.45 WF 

Temat: Trening taneczny. 
Cel: Ćwiczę i dobrze się przy tym bawię. 
Kochane dzieci zapraszam Was dzisiaj do zajęć tanecznych: 
https://www.youtube.com/watch?v=mdzXMBkMM68 
Udanej zabawy i tańca. 
Iwona Lipecka 

2 8.50 - 9.35  

B 

Temat: 10 ćwiczeń ogólnorozwojowych z krzesłem w domu. 
Cel: Potrafię wykonać ćwiczenia ogólnorozwojowe w domu z krzesłem. 
Dzień dobry, 
Zapraszam na lekcję on-line zgodnie z planem lekcji. Pozdrawiam i do zobaczenia. Olgierd Chytrowski 

B 

Temat: Technika stylu grzbietowego 
Cel: Znam technikę pływania kraulem na grzbiecie, potrafię wskazać błędy. 
Drodzy Uczniowie, zapraszam na lekcję online, omówimy poniższy film dotyczący pływania kraulem na grzbiecie: 
https://www.youtube.com/watch?v=iKV8cWdwGiU 
Do zobaczenia, Małgorzata Szymkiewicz-Słońska 

3 9.40 - 10.25 technika 

Temat: Hierarchia ważności na skrzyżowaniu. Włączanie się do ruchu.  
Cel: Ustawiam w odpowiedniej kolejności ważność sygnałów na skrzyżowaniu. Omawiam zasady bezpiecznego 
włączania się do ruchu. Wymieniam sytuacje w których włączam się do ruchu.  
Dzień dobry.  
Na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o informacjach i sygnałach które odbiera rowerzysta poruszający się po drodze 
publicznej.  Zaczniemy również omawiać manewry wykonywane przez kierujących pojazdami. 
Pozdrawiam  Jacek Kalinowski 

4 10.35 - 11.20 j. polski 

Temat: Sprawdzę, co potrafię! 
cel: powtarzam wiadomości z pierwszego działu 
Po zapisaniu tematu i celu lekcji przeczytaj tekst zamieszczony w podręczniku na str. 89-90. Potem zaloguj się na 
Teams i podczas lekcji on-line (godz. 10.30) uzupełnimy zadania związane z tym tematem  
Do zobaczenia! 

5 11.40 - 12.25 matematyka 

Temat: Rachunki pamięciowe na dużych liczbach – dodawanie i odejmowanie. 
Cel: Potrafię dodawać i odejmować w pamięci duże liczby. 
Dzień dobry,  
na dzisiejszej lekcji będziemy dodawać i odejmować w pamięci duże liczby. Rozwiążemy zadania 1, 2, 3, 4 ze stron 
61 i 62 w podręczniku oraz zadnie 1 i 4 w ćwiczeniach na stronach 29-30.  
Powodzenia!!!  
Życzę Wam miłego dnia i dużo zdrowia  Beata Piątkowska 



6 12.45 - 13.30 przyroda 

Temat: Jak przyroda zmienia się w ciągu roku  
Cel: Potrafię opisać zmiany w przyrodzie następujące wraz z porami roku  
Drodzy Uczniowie, na lekcji dowiecie się, jak przyroda dostosowuje się do zmian pór roku. Wykonamy zadani4 w 
zeszycie ćwiczeń na stronie 29.  
Do zobaczenia i usłyszenia podczas lekcji online  
Pozdrawiam, Monika Marks-Kotula 

7 13.50 - 14.35 INF gr. 2 

Temat: W poszukiwaniu nowych lądów. 
Cel: Potrafię pracować w dwóch oknach programu MS Paint. 
Drodzy Uczniowie!!!  
Na dzisiejszą lekcję proszę przygotować statek, który rysowaliśmy tydzień temu (bardzo proszę, żeby to była praca 
samodzielna). Będziemy umieszczać go na nowym obrazie.  
Do zobaczenia! Monika Marciniak 

 
  



4C 
CZWARTEK – 5.11.2020 

2 8.50 - 9.35 j. polski 

Temat: Sprawdzę, co potrafię! 
cel: powtarzam wiadomości z pierwszego działu 
Po zapisaniu tematu i celu lekcji przeczytaj tekst zamieszczony w podręczniku na str. 89-90. Potem zaloguj się na 
Teams i podczas lekcji on-line (godz. 8.50) uzupełnimy zadania związane z tym tematem  
Do zobaczenia! 

3 9.40 - 10.25 WF Lekcja odwołana. 

4 10.35 - 11.20 matematyka 

Temat: Jednostki monetarne – złote i grosze.   
Cel: Potrafię zamieniać i prawidłowo stosować jednostki monetarne.   
Dzień dobry, 
na dzisiejszej lekcji będziemy wykonywać łatwe obliczenia pieniężne. Rozwiążemy zadania 1, 2, 3, 10 i 12 ze stron 
65 - 67 w podręczniku. 
Powodzenia!!! 
Życzę Wam miłego dnia i dużo zdrowia 
Beata Piątkowska 

5 11.40 - 12.25 religia 

Temat: Kanaan – Ziemia Święta, darowana przez Boga  
Cel: znam historię tworzenia się narodu wybranego.  
Witajcie kochani. Otwórz podręcznik na str.28 temat 10. Przeczytaj tekst o ojczyźnie Abrahama z tej strony 
podręcznika. Wykonaj zadanie 3 ze strony 29. 
Do zobaczenia na lekcji online. Z Bogiem. Małgorzata Roszak 

6 12.45 - 13.30 ANG 

Temat: Poland is cool! Rozmawiamy o Polsce w języku angielskim. 
Cel: umiem wypowiedzieć się o Polsce w języku angielskim 
Podręcznik str 36 i 37 omawiamy informacje dotyczące Polski. Zrób zad. 1,6, 7 str 36 oraz 8 str 37. 
Miłej nauki! 
Małgorzata Janiszek-Becmer 

7 13.50 - 14.35 historia 

Temat: Najważniejsze zabytki Torunia. 
Cel: Dowiem się kiedy powstały i jak wyglądają najstarsze zabytki w Toruniu. 
Dzień dobry! 
Na dzisiejszej lekcji, dowiesz się kiedy i w jakich okolicznościach powstały najstarsze zabytki Toruń. 
Obejrzymy lekcję, w której przewodnicy toruńscy opowiedzą Ci o najwspanialszych budowlach naszego miasta. 
· Oglądając postaraj się zapamiętać: 
· Gdzie znajdują się najstarsze toruńskie zabytki? 
· W jakim stylu architektonicznym były wybudowane? 
· Który z nich podoba Ci się najbardziej? 



· Link do lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=Q61XePx4I4c 
Do zobaczenia! 
Anita Grecka-Mycio 

8 14.40 - 15.25 etyka 

Temat: Przygotowujemy projekt "Nasza wielokulturowa szkoła" 
Cel: Organizujemy akcję w ramach programu „Przyjazna szkoła” 
Zapraszam Cię na zajęcia za pośrednictwem Teams.  
Dzisiaj podsumujemy Waszą pracę i opracujemy wspólną prezentację, z myślą o przedstawieniu jej wszystkim 
klasom 4-8.  
Do zobaczenia! 
Aneta Stasiak 



4D 

CZWARTEK – 5.11.2020 

3 9.40 - 10.25 

B 

Temat: 10 ćwiczeń ogólnorozwojowych z krzesłem w domu. 
Cel: Potrafię wykonać ćwiczenia ogólnorozwojowe w domu z krzesłem. 
Dzień dobry, 
Zapraszam na lekcję on-line zgodnie z planem lekcji. Pozdrawiam i do zobaczenia. 
Olgierd Chytrowski 

B 

Temat: Technika stylu grzbietowego 
Cel: Znam technikę pływania kraulem na grzbiecie, potrafię wskazać błędy. 
Drodzy Uczniowie, zapraszam na lekcję online, omówimy poniższy film dotyczący pływania kraulem na grzbiecie: 
https://www.youtube.com/watch?v=iKV8cWdwGiU 
Do zobaczenia, Małgorzata Szymkiewicz-Słońska 

4 10.35 - 11.20 ANG 

Temat: Writing exercises. Ćwiczenia na pisanie. 
Cel:potrafię napisać krótki tekst o ulubionych rzeczach 
Podręcznik str 32, zapoznaj się z tekstem w zad.5 Pomyśl o swoich ulubionych rzeczach, o których chciałbyś napisać. 
W zeszycie ćwiczeń zrób zad 4 i 5 str 19. Pamiętaj o stosowaniu znaków interpunkycjnych podczas pisania! 
Pozdrawiam, 3majcie się! 
Małgorzata Janiszek-Becmer 

5 11.40 - 12.25 przyroda 

Temat: Sprawdź się - podsumowanie działu 
Cel: potrafię ocenić swoją wiedzę i umiejętności z działu 2. 
Drodzy Uczniowie, na lekcji powtórzymy wiadomości z działu 2. Wykonamy zadania 1,2,3 ze strony 30 i 31 w 
zeszycie ćwiczeń. 
Do zobaczenia i usłyszenia podczas lekcji online  
Pozdrawiam, Monika Marks-Kotula 

6 12.45 - 13.30 j.polski 

Temat: Jak to poprawnie zapisać? 
Cel: Wiem, kiedy i jak korzystać ze słownika ortograficznego. 
Podręcznik – s. 67 – 68, zeszyt ćwiczeń – s. 17 – 19. Dokładna notatka w Notesie zajęć. 
Do usłyszenia. J. Rudnik 

7 13.50 - 14.35 matematyka 

Temat: Jednostki monetarne – złote i grosze.  
Cel: Potrafię zamieniać i prawidłowo stosować jednostki monetarne.  
Dzień dobry,   
na dzisiejszej lekcji będziemy wykonywać łatwe obliczenia pieniężne. Rozwiążemy zadania w ćwiczeniach, strona 
31.   
Powodzenia!!!  
Życzę Wam miłego dnia i dużo zdrowia 
Beata Piątkowska 



8 14.40 - 15.25 INF gr. 2 

Temat: W poszukiwaniu nowych lądów. 
Cel: Potrafię pracować w dwóch oknach programu MS Paint. 
Drodzy Uczniowie!!!  
Na dzisiejszą lekcję proszę przygotować statek, który rysowaliśmy tydzień temu (bardzo proszę, żeby to była praca 
samodzielna). Będziemy umieszczać go na nowym obrazie.  
Do zobaczenia! Monika Marciniak 

  



4E 
CZWARTEK – 5.11.2020 

1 8.00 - 8.45 WDŻ 

T: Przekazywanie życia. (grupa chłopców) Cel: potrafię określić czym jest macierzyństwo i ojcostwo. 
Drodzy chłopcy, dziś porozmawiamy o początkach życia człowieka. Dowiecie się, dlaczego okres dojrzewania jest 
czasem przygotowania się organizmu kobiety i mężczyzny do podjęcia w przyszłości funkcji macierzyńskiej i 
ojcowskiej. Do zobaczenia na lekcji online! Monika Cesarz 

2 8.50 - 9.35  j.polski 

Temat: Ćwiczenia ortograficzne z ó, u. 
Cel: ćwiczę umiejętność poprawnego pisania. 
Drodzy Uczniowie, dzisiaj zajmiemy się ćwiczeniami ortograficznymi. Uzupełnimy także ciekawe dyktando, do 
którego link podam na lekcji. 
Do zobaczenia. 
Andrzej Rutkowski 

3 9.40 - 10.25 j.polski 

Temat: W szkolnych murach. 
Cel: ćwiczę umiejętność opowiadania oraz układania dialogu. 
Drodzy Uczniowie, dzisiaj porozmawiamy o szkole. Opowiecie o Waszych wspomnieniach z pierwszych dni 
nauki. Wykonamy też ćwiczenia 1 – 3 ze stron 94 – 95 w podręczniku. 
Do zobaczenia! 
Andrzej Rutkowski 

4 10.35 - 11.20 przyroda 

Temat: Jak przyroda zmienia się w ciągu roku  
Cel: Potrafię opisać zmiany w przyrodzie następujące wraz z porami roku  
Drodzy Uczniowie, na lekcji dowiecie się, jak przyroda dostosowuje się do zmian pór roku. Wykonamy zadani4 w 
zeszycie ćwiczeń na stronie 29.  
Do zobaczenia i usłyszenia podczas lekcji online  
Pozdrawiam, Monika Marks-Kotula 

5 11.40 - 12.25 matematyka 

Temat: System dziesiątkowy. 
Cel: Rozumiem znaczenie cyfr w liczbie. Zapisuję liczby wielocyfrowe przy pomocy cyfr spełniających określone 
warunki. 
Dzień dobry, 
na dzisiejszej lekcji będziemy zapisywali liczby przy pomocy cyfr spełniających określone warunki. Rozwiążemy 
zad. 10 ze str. 57 (podręcznik) oraz zad. 7, 8 i 9 ze str. 26 (zeszyt ćwiczeń). 
Życzę Wam dużo zdrowia i do zobaczenia na lekcji on-line! 
Iwona Koperska 

6 12.45 - 13.30 WF Lekcja odwołana. 
7 13.50 - 14.35 WF Lekcja odwołana. 

  



8 14.40 – 15.25 etyka 

Temat: Przygotowujemy projekt "Nasza wielokulturowa szkoła" 
Cel: Organizujemy akcję w ramach programu „Przyjazna szkoła” 
Zapraszam Cię na zajęcia za pośrednictwem Teams.  
Dzisiaj podsumujemy Waszą pracę i opracujemy wspólną prezentację, z myślą o przedstawieniu jej wszystkim 
klasom 4-8.  
Do zobaczenia! 
Aneta Stasiak 

 
 
 


