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Temat: Trening fitness
Cel: Wzmacniam swoją kondycję fizyczną.
A teraz zapraszam do ćwiczeń cardio, które mają na celu poprawić Waszą kondycję fizyczną. Przygotujcie sobie
stój sportowy, wodę do picia i uchylcie okno. Jeśli potrzebujecie, możecie robić sobie krótkie przerwy podczas
treningu.
Napiszcie na teams jak sobie poradziliście.
A teraz ĆWICZYMY!!!
https://www.youtube.com/watch?v=oTqm40lJbwg
Powodzenia!!!
Temat: Odrodzenie na ziemiach polskich.
Cel: dowiem się jakie były zasługi Jagiellonów dla rozwoju renesansu, poznam wybitnych przedstawicieli
odrodzenia w Polsce.
Na dzisiejszej lekcji przy pomocy podręcznika s.58-61 wyjaśnimy znaczenie określenia złotego wieku w dziejach
Polski, omówimy działalność wybitnych poetów i pisarzy: Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja i Andrzeja Frycza
Modrzewskiego oraz omówimy przykłady budownictwa renesansowego w Polsce.
Powodzenia!
Joanna Skocińska
Temat: Życie i twórczość Jana Kochanowskiego.
Cel: Znam najważniejsze fakty z życia poety.
Zapraszam na lekcję online zgodnie z planem lekcji. Obejrzymy krótki film, odwiedzimy wirtualne muzeum. Jeśli
nie możesz w niej uczestniczyć, otwórz podręcznik na stronie 137. Znajdziesz tam kalendarium życia i twórczości
Jana Kochanowskiego. Zrób notatkę w dowolnej formie.
Pozdrawiam. Anna Kondratowicz
Temat: Płazińce - zwierzęta, które mają płaskie ciało.
Cel: Poznaję środowisko życia płazińców, ich budowę oraz przystosowania tasiemców do pasożytniczego trybu
życia.
Dzień dobry,
na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o budowie i środowisku życia płazińców (podręcznik str.33) Poznamy
przedstawicieli tej grupy zwierząt, przystosowania tasiemców do pasożytniczego trybu życia oraz drogi zarażenia
płazińcami pasożytniczymi. Dowiemy się, jak zapobiegać zarażaniu się tasiemcem. (podręcznik str.34-35).
Wykonamy ćwiczenia 1,2,4 str.36 podręcznik.
Pozdrawiam. Trzymajcie się zdrowo!
Ewa Skrzeszewska
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Temat: Giving and responding to news.
Aim: potrafię reagować na dobre i złe wiadomości.
Dzisiaj przypomnimy sobie zwroty i wyrażenia związane z reagowaniem na przekazywane wiadomości. Wspólnie
wykonamy i omówimy zadania z zeszytu ćwiczeń str.22. Następnie obejrzymy filmik ‘Where’sAmy?’ i spróbujecie
odpowiedzieć na moje pytania. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na lekcji online.
Anna Krychowiak
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
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Temat: Modlitwa różańcowa siłą naszego narodu.
Cel: Opowiadam jedno z polskich objawień Maryjnych, wymieniam zagrożenia narodowe.
Witajcie kochani. Dziś na lekcji będziemy wykonywać zadania z katechezy 43. Przygotuj zeszyt ćwiczeń.
Widzimy się na lekcji online.
Pozdrawiam mocno. Z Bogiem. Małgorzata Roszak.
Temat: Trening fitness
Cel: Wzmacniam swoją kondycję fizyczną.
A teraz zapraszam do ćwiczeń cardio, które mają na celu poprawić Waszą kondycję fizyczną. Przygotujcie sobie
stój sportowy, wodę do picia i uchylcie okno. Jeśli potrzebujecie, możecie robić sobie krótkie przerwy podczas
treningu.
Napiszcie na teams jak sobie poradziliście.
A teraz ĆWICZYMY!!! https://www.youtube.com/watch?v=oTqm40lJbwg
Powodzenia!!!
Temat: Wyzwanie minimum 10 tyś kroków
Cel: Utrzymuję organizm w dobrej kondycji. Biorę udział w rywalizacji klasowej i międzyklasowej w ilości
pokonanych kroków w ciągu dnia.
Kochani, widzimy się online, gdzie objaśnię szczegóły wyzwania. Zapraszam do zabawy i do zobaczenia!
Trener Rafał Gorlicki
Temat: Muzyka średniowiecza i renesansu. Elementy muzyki - podsumowanie wiadomości na temat melodii,
rytmu, dynamiki, tempa, barwy, harmonii i formy muzycznej.,
Cele: Poznasz muzykę średniowiecza i renesansu, zobaczysz główne założenia w sztuce każdej tych epok.
Przypomnimy także wszystkie dotychczas poznane elementy dzieła muzycznego.
Zadania: Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na zajęcia on-line w czasie trwania normalnych lekcji muzyki.
Jeśli zaś nie możesz dołączyć do zdalnej lekcji to wykonaj następujące zadania. Przeczytaj powyższe dwa tematy w
podręczniku ze zrozumieniem. Wysłuchaj wszystkich podanych przykładów muzycznych na YouTube.
Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia "w internetach"!
Piotr Pokutycki
Temat: Wojny Rzeczpospolitej z Moskwą w XVI wieku
Cel: Znam ich przyczyny, przebieg i skutki.
Kochani Uczniowie, na dzisiejszej lekcji obejrzycie film https://www.youtube.com/watch?v=YPh08frvu_do,
następnie na jego podstawie oraz treści podręcznika omówimy wojny Rzeczpospolitej z Moskwą za panowania
ostatnich królów z dynastii Jagiellonów, zwracając uwagę na ich przyczyny, przebieg i skutki.
Życzę Wam zdrowia i do zobaczenia Hanna Matuszewicz
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Temat: Jak powstają legendy? Poznajemy opowieść Wandy Chotomskiej o Lechu, Czechu i Rusie.
Cele: Znam treść legendy i wskazuję jej charakterystyczne cechy.
Zapraszam na lekcję online zgodnie z planem lekcji. Jeśli nie możesz w niej uczestniczyć, przeczytaj legendę
dostępną w podręczniku na stronie 143. Przemyśl odpowiedzi na pytania w zadaniach nr 1 i 2. Wyszukaj w
dowolnym źródle definicję legendy i sporządź notatkę. Wykonaj pisemnie zadanie nr 2c.
Serdecznie pozdrawiam.
Anna Kondratowicz
Temat: Płazińce - zwierzęta, które mają płaskie ciało.
Cel: Poznaję środowisko życia płazińców, ich budowę oraz przystosowania tasiemców do pasożytniczego trybu
życia.
Dzień dobry,
na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o budowie i środowisku życia płazińców (podręcznik str.33) Poznamy
przedstawicieli tej grupy zwierząt, przystosowania tasiemców do pasożytniczego trybu życia oraz drogi zarażenia
płazińcami pasożytniczymi. Dowiemy się, jak zapobiegać zarażaniu się tasiemcem. (podręcznik str.34-35).
Wykonamy ćwiczenia 1,2,4 str.36 podręcznik.
Pozdrawiam. Trzymajcie się zdrowo!
Ewa Skrzeszewska
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Temat: Licz się z liczebnikami!
Cel: utrwalam wiadomości o liczebniku.
Po zapisaniu tematu i celu lekcji wykorzystaj poniższy link:
https://epodreczniki.pl/a/licz-sie-z-liczebnikami/DO1dwpORA
Zaloguj się na Teams na naszą lekcję on-line o godz. 8.00, podczas której wspólnie wykonamy zadania związane
z tym tematem.
Temat: Trening fitness
Cel: Wzmacniam swoją kondycję fizyczną.
A teraz zapraszam do ćwiczeń cardio, które mają na celu poprawić Waszą kondycję fizyczną. Przygotujcie sobie
stój sportowy, wodę do picia i uchylcie okno. Jeśli potrzebujecie, możecie robić sobie krótkie przerwy podczas
treningu.
Napiszcie na teams jak sobie poradziliście.
A teraz ĆWICZYMY!!!
https://www.youtube.com/watch?v=oTqm40lJbwg
Powodzenia!!!
Temat: Ćwiczenia kształtujące wszystkie grupy mięśniowe.
Cel: Uczeń potrafi wykonać ćwiczenia w odpowiednim tempie i czasie.
Drodzy uczniowie wykonajcie zestaw ćwiczeń, który zaprezentowany jest w poniższym linku.
Zestaw ćwiczeń wykonajcie w trzech seriach, pomiędzy którymi zróbcie 1 minutę przerwy.
https://www.youtube.com/watch?v=zCPaKDSGIDk&t=9s
Powodzenia!!!
Iwona Lipecka
Temat: Zaokrąglanie liczb naturalnych.
Cel: Znam reguły zaokrąglania liczb naturalnych, stosuję je w zadaniach.
Dzień dobry,
na dzisiejszej lekcji poznamy reguły zaokrąglania liczb naturalnych. Rozwiążemy zadania z ćwiczeń, strony 39 40.
Życzę Wam miłego dnia i dużo zdrowia Beata Piątkowska
Temat: Modlitwa różańcowa siłą naszego narodu.
Cel: Opowiadam jedno z polskich objawień Maryjnych, wymieniam zagrożenia narodowe.
Witajcie kochani. Dziś na lekcji będziemy wykonywać zadania z katechezy 43. Przygotuj zeszyt ćwiczeń.
Widzimy się na lekcji online.
Pozdrawiam mocno. Z Bogiem. Małgorzata Roszak.
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Temat: Odrodzenie na ziemiach polskich c.d.
Cel: dowiem się jakie były zasługi Jagiellonów dla rozwoju renesansu, poznam wybitnych przedstawicieli
odrodzenia w Polsce.
Na dzisiejszej lekcji przy pomocy podręcznika s.58-61 wyjaśnimy znaczenie określenia złotego wieku w dziejach
Polski, omówimy działalność wybitnych poetów i pisarzy: Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja i Andrzeja
Frycza Modrzewskiego oraz omówimy przykłady budownictwa renesansowego w Polsce.
Powodzenia!
Joanna Skocińska
Temat: Jak gimnastykować wyobraźnię?
Cel: Wiem, w jaki sposób można ćwiczyć wyobraźnię i tym samym trenować umysł.
Dzień dobry,
na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o wyobraźni. Odpowiemy na pytanie: Dlaczego warto rozwijać kreatywność i
wyobraźnię?
Do zobaczenia
Beata Piątkowska
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Temat: Wzmacnianie mięśni brzucha.
Cel: Znam ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.
Chłopcy, dzisiaj wzmacniamy mięśnie brzucha.
Przed głównymi ćwiczeniami na mm brzucha wykonajcie najpierw rozgrzewkę:
https://www.youtube.com/watch?v=_xE6BL3m3nk
A teraz przechodzimy do mięśni brzucha. Nie będzie łatwo ale dacie radę!
https://www.youtube.com/watch?v=y5xSKBs7lwU POWODZENIA I WYTRWAŁOŚCI ŻYCZĘ !!!
Sławomir Szachniewicz
Temat: Bezpieczeństwo własne ratownika.
Cele: uczeń poznaje sposoby samoasekuracji w wodzie w czasie udzielania pomocy tonącemu.
Wykład on-line, trener Tomasz Lubaszewski
Temat: Technika indywidualna zawodnika – doskonalenie prowadzenia krążka.
Cel: Poprawa techniki panowania nad krążkiem w warunkach domowych.
Widzimy się online Trener Sławek
Temat: Technika stylu dowolnego – oddychanie
Cel: uczniowie poznają tajniki lepszego pływania
Obejrzyj film, zapamiętaj ćwiczeniahttps://youtu.be/86cT2unxVXs Tomasz Lubaszewski
Subject: Shopping – zakupy.
Aim: Potrafie rozmawiać o robieniu zakupów.
Dzień dobry,
na dzisiejszej lekcji poznamy słówka i zwroty związane z robieniem zakupów. Zrobimy zadania ze strony 25 w
podręczniku.
Pozdrawiam, EdytaCzarcińska
Lekcja odwołana.
Lekcja odwołana.
Temat: Kalendarz i czas.
Cel: Potrafię ustalić upływ czasu między wydarzeniami w godzinach, minutach i sekundach. Znam i stosuję pojęcia:
doba, tydzień, kwadrans.
Dzień dobry,
na dzisiejszej lekcji będziemy obliczali upływ czasu między zdarzeniami w godzinach, minutach i sekundach.
Będziemy zamieniać jedne jednostki czasu na inne. Rozwiążemy zadania z zeszytu ćwiczeń: 2, 3 i 4 str. 33
oraz zad. 13 str. 72 z podręcznika.
Miłego dnia i dużo zdrowia!Iwona Koperska
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Temat: Krew baranka-ocalenie wybranych
Cel: Wiem, czym dla Żydów jest Pascha
Podręcznik str. 41-43
Szczęść Boże! Życzę dużo sił!
Na stronie 41 przeczytaj o wyjściu Izraelitów z Egiptu pod wodzą Mojżesza (Wj 12,1nn) czyli tym, co było
pierwszą paschą. Porozmawiamy online o tym, co wiemy o tym wydarzeniu. Zwrócimy uwagę na szczegóły
biblijnej historii. W drugiej części lekcji zastanowimy się jaką rolę w walce ze złem odgrywa sumienie.
Rozwiążemy zadania z testu „Sprawdź swoją wiedzę” s. 43.
Życzę dobrego odpoczynku po lekcjach! Grzegorz Tomasik
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Lekcja odwołana.
Subject: Doctor Q – the shopping
Aim:Potrafię stosować wyrażenia too, not enough, as...as...
Dzień dobry! Zapiszcie proszę temat i cel lekcji oraz dzisiejszą datę 5th November. Na lekcji wykonamy zadania 1i
2 ze strony 28 w podręczniku oraz stronę 16 w zeszycie ćwiczeń.
Seeyou! Magdalena Wardalinska
Subject: The greenbagis the best.
Aim: Potrafię stopniować przymiotniki.
Dzień dobry,
Na dzisiejszej lekcji nauczymy się jak stopniować przymiotniki. Wysłuchamy dialogu na str. 26 w podręcznikach
oraz wykonamy zadania na stopniowanie przymiotników.
Pozdrawiam, Edyta Czarcińska
T: Renesans na ziemiach polskich. Cel: poznaję przedstawicieli polskiego renesansu oraz zasługi Jagiellonów dla
rozwoju idei odrodzenia w Polsce. Zapraszam na lekcję online! M. Cesarz
Temat: Krew baranka-ocalenie wybranych
Cel: Wiem, czym dla Żydów jest Pascha
Podręcznik str. 41-43
Szczęść Boże! Życzę dużo sił!
Na stronie 41 przeczytaj o wyjściu Izraelitów z Egiptu pod wodzą Mojżesza (Wj 12,1nn) czyli tym, co było
pierwszą paschą. Porozmawiamy online o tym, co wiemy o tym wydarzeniu. Zwrócimy uwagę na szczegóły
biblijnej historii. W drugiej części lekcji zastanowimy się jaką rolę w walce ze złem odgrywa sumienie.
Rozwiążemy zadania z testu „Sprawdź swoją wiedzę” s. 43.
Życzę dobrego odpoczynku po lekcjach! Grzegorz Tomasik
Temat: Parzydełkowce – najprostsze zwierzęta tkankowe.
Cel: Potrafię scharakteryzować środowisko i tryb życia oraz cechy budowy parzydełkowców.
Wymieniam przedstawicieli parzydełkowców oraz znaczenie tej grupy w przyrodzie i dla człowieka.
Drodzy Uczniowie, zapraszam na lekcję online zgodnie z planem. Zdobędziecie się na niej wiele ciekawych
wiadomości na temat parzydełkowców. Będziemy pracować z podręcznikiem (s.29-32) oraz z filmikami
edukacyjnymi i grafikami z Internetu.
Cieszę się, że w końcu się spotkamy :) Joanna Mytlewska
Temat: Przepisy gry w Piłkę Siatkową
Cel: Wiem jakie różnice są w grze pomiędzy mini piłką siatkowa a piłkę siatkową.
Zapraszam na spotkanie on-line! Do zobaczenia. Adam Marciniak
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Temat: Przepisy gry w koszykówkę
Cel: Znam zasady gry w koszykówkę, potrafię wskazać błędy.
Drodzy Uczniowie, zapraszam na lekcję online, przypomnimy sobie zasady gry w koszykówkę.
https://www.youtube.com/watch?v=_GdMFzQ22gE
Do zobaczenia, Małgorzata Szymkiewicz-Słońska
Temat: Przepisy gry w Piłkę Siatkową
Cel: Wiem jakie różnice są w grze pomiędzy mini piłką siatkowa a piłkę siatkową.
Zapraszam na spotkanie on-line!
Do zobaczenia. Adam Marciniak
Temat: Przepisy gry w koszykówkę
Cel: Znam zasady gry w koszykówkę, potrafię wskazać błędy.
Drodzy Uczniowie, zapraszam na lekcję online, przypomnimy sobie zasady gry w koszykówkę.
https://www.youtube.com/watch?v=_GdMFzQ22gE
Do zobaczenia, Małgorzata Szymkiewicz-Słońska
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Temat: Domowe urządzenia elektryczne. 1z2
Cel: Czytam ze zrozumieniem instrukcje obsługi sprzętu AGD. Wymieniam zasady bezpiecznej obsługi sprzętu AGD.
Wyjaśniam termin „etykieta energetyczna”, „tabliczka znamionowa”.
Dzień dobry.
Na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o urządzeniach elektrycznych używanych w naszych gospodarstwach domowych
(żelazko, suszarka, toster, kuchenka, czajnik). Omówimy ich cechy oraz zasady bezpiecznej obsługi (podręcznik str. 2832).
Pozdrawiam Jacek Kalinowski
Temat: Taniec „Makarena”.
Cel: Potrafię zatańczyć „Makarenę”.
Instrukcja do lekcji: Dzień dobry! Połącz się ze mną online na platformie office, jeżeli jest to możliwe.
Poniżej zamieszczam linki do dzisiejszej lekcji. Razem z dziećmi na filmikach postaraj się zatańczyć „Makarenę” :
a) https://www.youtube.com/watch?v=i1im74-XgYA ,
b) https://www.youtube.com/watch?v=iZ2e-xT81JA
Do miłego zobaczenia!!!
Agnieszka Filipiak
Temat: Wyzwanie minimum 10 tyś kroków
Cel: Utrzymuję organizm w dobrej kondycji. Biorę udział w rywalizacji klasowej i międzyklasowej w ilości pokonanych
kroków w ciągu dnia.
Kochani, widzimy się online, gdzie objaśnię szczegóły wyzwania. Zapraszam do zabawy i do zobaczenia!
Trener Rafał Gorlicki
Temat:Can I tryit on? – speakingpractice. - Ćwiczenia doskonalące umiejętność mówienia.
Cel: Potrafię kupować ubrania.
Instrukcja do lekcji: Otwórz podręcznik na str. 30, zapoznaj się z dialogiem oraz ze zwrotami umieszczonymi w ramce.
Ich znaczenie możesz sprawdzić w słowniczku na str. 33 (LESSON 2.4). Potem wykonaj zadania od 1 do 5. W celu
utrwalenia zagadnienia, wykonaj zadania ze str. 17 z zeszytu ćwiczeń. Seeyousoon, Anna Standish
Subject: The greenbagis the best.
Aim: Potrafię stopniować przymiotniki.
Dzień dobry,
Na dzisiejszej lekcji nauczymy się jak stopniować przymiotniki. Wysłuchamy dialogu na str. 26 w podręcznikach oraz
wykonamy zadania na stopniowanie przymiotników.
Pozdrawiam, EdytaCzarcińska
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Temat: Eko – rzeźba.
Cel: Potrafię stworzyć własną eko-rzeźbę.
- wykonamy eko – rzeźbę z surowców wtórnych. Przygotuj zużyte opakowania, z których wykonasz rzeźbę, nożyczki,
klej, folię aluminiową, wytłaczanki po jajkach, kolorowy papier samoprzylepny, szary papier, taśmę ozdobną i
dwustronnie klejącą (do wyboru to co masz). Zabezpiecz swoje stanowisko pracy!
-obejrzyj przykłady:
https://www.google.com/search?q=rze%C5%BAba+recyklingowa+z+butelek&tbm=isch&client=firefox-bd&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjGl4L8_83sAhXN1qQKHSZ1AiMQrNwCKAB6BQgBENIB&biw=652&bih=582#i
mgrc=m799KkZpd6DWXM
Pozdrawiam Was serdecznie! Do zobaczenia na video-czacie!
Anna Koprowska
Temat: Krew baranka-ocalenie wybranych
Cel: Wiem, czym dla Żydów jest Pascha
Podręcznik str. 41-43
Szczęść Boże! Życzę dużo sił!
Na stronie 41 przeczytaj o wyjściu Izraelitów z Egiptu pod wodzą Mojżesza (Wj 12,1nn) czyli tym, co było pierwszą
paschą. Porozmawiamy online o tym, co wiemy o tym wydarzeniu. Zwrócimy uwagę na szczegóły biblijnej historii. W
drugiej części lekcji zastanowimy się jaką rolę w walce ze złem odgrywa sumienie. Rozwiążemy zadania z testu
„Sprawdź swoją wiedzę” s. 43.
Życzę dobrego odpoczynku po lekcjach! Grzegorz Tomasik
Temat: Własności figur
Cel: znam własności trójkątów, czworokątów i okręgu
Na dzisiejszej lekcji pokażę Wam co to lapbook. Dobierzemy się w pary i wybierzecie sobie dowolną figurę lub kilka
figur postaracie się zrobić lapbook. Pamiętajcie,aby podać własności tej figury oraz zastosowanie.
Pozdrawiam, Maria Breza-Guściora
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

