
4A 
PIĄTEK – 6.11.2020 

1 8.00 - 8.45 ANG gr. 1 

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 

2 8.50 - 9.35  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 

3 9.40 - 10.25 matematyka 

Temat: Porównywanie liczb naturalnych. 
Cel: Porównuję liczby naturalne, które są zapisane przy pomocy takiej samej lub różnej liczby cyfr. 
Dzień dobry, 
na dzisiejszej lekcji będziemy porównywali i porządkowali rosnąco i malejąco liczby naturalne. Rozwiążemy  
zad. 1 str. 58 oraz zad. 4 i 5 str. 59. Dodatkowo rozwiążemy także kilka zadań z zeszytu ćwiczeń: 1, 2, 3 i 4 str. 27.  
Życzę Wam dużo zdrowia i do zobaczenia na lekcji on-line! 
Iwona Koperska 

4 10.35 - 11.20 j.polski 

Temat: Spotkać przyjaciela 
Cel: zadaję pytania do tekstu 
Przebieg: przeczytamy tekst “Fotografia nieba” s. 76-77, zrobimy zadania 1,2,3,4 s. 77 
Do zobaczenia Robaczki, 
Magda Szturo 

5 11.40 - 12.25 j.polski 

Temat: Opisujemy dziewczynkę w czerwonej sukni 
Cel: piszę prawidłowo opis obrazu 
Przebieg: porozmawiamy o obrazie na s. 78 w podręczniku, poznacie co to jest akapit i co powinno się znaleźć w 
każdym akapicie, gdy opisujemy dowolny obraz. 
Widzimy się. Na teams 
Magda Szturo 

  



6 12.45 - 13.30 WF 

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 

 
  



4B 
PIĄTEK – 6.11.2020 

1 8.00 - 8.45 WDŻ Temat: Rodzi się dziecko. (lekcja dla grupy dziewczyn) Cel: potrafię opisać kolejne etapy rozwoju dziecka od 
poczęcia do narodzin. Zapraszam na lekcję online! M. Cesarz 

2 8.50 - 9.35  j. polski 

Temat: Rozmowy na szkolnym boisku 
cel: opisuję ilustrację 
Po zapisaniu tematu i celu lekcji przyjrzyj się ilustracji w podręczniku (str. 92). 
Zaloguj się na Teams na naszą lekcję on-line o godz. 8.50. Wspólnie wykonamy zadania  
Pozdrawiam Was i do zobaczenia! 

3 9.40 - 10.25 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 

4 10.35 - 11.20 j.polski 

Temat: W szkolnych murach. 
Cel: tworzę wypowiedź na zadany temat. 
Po zapisaniu tematu i celu lekcji przyjrzyj się ilustracjom zamieszczonym w podręczniku na str. 94. Następnie 
zaloguj się na Teams o godz. 10.30. Wspólnie wykonamy zadania związane z tym tematem. 
Życzę Wam zdrowia i miłego weekendu! 

5 11.40 - 12.25 WF 

Temat: Zbilansowana dieta 
Cel: Uczeń wie jakie produkty należy jeść dla zachowania zdrowia. 
Drogie dzieci obejrzyjcie uważnie film, z którego dowiecie jakie produkty są istotne dla Waszego zdrowia.  
Jest tam również informacja, jak ważna dla rozwoju dziecka jest aktywność fizyczna. 
https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4 
A skoro aktywność fizyczna jest ważna, to posłuchajcie piosenki i wykonajcie do niej kilka ćwiczeń albo tańczcie w 
rytm muzyki.  
https://www.youtube.com/watch?v=1bmJ4Zlj_B4 
Zdrowia i przyjemnego tańca!!! 
Iwona Lipecka 

 
  



4C 
PIĄTEK – 6.11.2020 

2 8.50 - 9.35  WDŻ Temat: Rodzi się dziecko. (lekcja dla grupy dziewczyn) Cel: potrafię opisać kolejne etapy rozwoju dziecka od 
poczęcia do narodzin. Zapraszam na lekcję online! M. Cesarz 

3 9.40 - 10.25 j. polski 

Temat: Rozmowy na szkolnym boisku 
cel: opisuję ilustrację 
Po zapisaniu tematu i celu lekcji przyjrzyj się ilustracji w podręczniku (str. 92). 
Zaloguj się na Teams na naszą lekcję on-line o godz. 9.40. Wspólnie wykonamy zadania. Życzę wam zdrowia  i 
miłego weekendu! 

4 10.35 - 11.20 WF Lekcja odwołana. 

5 11.40 - 12.25 ANG 

Temat: In the house.  
Cel: potrafię nazwać części domu i rzeczy, które się w nim znajdują 
Podrecznikstr 38 zad. 1 rozmawiamy o częściach domu i jego wyposażeniu. Zapoznaj się ze słownictwem w zad. 2 
str 39 oraz wykonaj zad. 3 i 5.  W zeszycie ćwiczeń zrób zad. 1,2,3,4 str 24 
Przyjemnej nauki! 
Małgorzata Janiszek-Becmer 

6 12.45 - 13.30 matematyka 

Temat: Jednostki długości.    
Cel: Potrafię zamieniać i prawidłowo stosować jednostki długości.    
Dzień dobry, 
na dzisiejszej lekcji przypomnimy sobie podstawowe jednostki długości oraz zależności między nimi. Rozwiążemy 
zadania w ćwiczeniach ze stron 32-33.  
Powodzenia!!! 
Życzę Wam miłego dnia i dużo zdrowia 
Beata Piątkowska 

7 13.50 - 14.35 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 

 
  



4D 
PIĄTEK – 6.11.2020 

1 8.00 - 8.45 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 

2 8.50 - 9.35  WF 

Temat: Trening na całe ciało. 
Cel: Potrafię utrzymać swoje ciało w dobrej formie. 
Instrukcja do lekcji: Dzień dobry! Połącz się ze mną online na platformie office, jeżeli jest to możliwe. 
Proszę wykonaj trening, który sprawi, że będziesz mieć sprawne i zdrowe ciało. Poniżej zamieszczam link do 
dzisiejszej lekcji: 
https://www.youtube.com/watch?v=4irFuqAjvKw 
Do miłego zobaczenia!!!  
Agnieszka Filipiak 

3 9.40 - 10.25 historia 

Temat: Polski Toruń – legenda o zamknięciu bram Torunia. 
Cel: dowiem się jak zachowali się Torunianie gdy musieli poddać się Prusakom. 
Na dzisiejszej lekcji poznamy życie codzienne w Toruniu w dawnych czasach.  Omówimy także wydarzenia, które 
miały miejsce w czasach kiedy państwo polskie ginęło z mapy Europy. Poznamy bohaterską postawę Torunian. 
Trzymajcie się zdrowo! 
Joanna Skocińska 

4 10.35 - 11.20 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 

5 11.40 - 12.25 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 



4E 

PIĄTEK – 6.11.2020 

1 8.00 - 8.45 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 

2 8.50 - 9.35  WF 

Temat: Fair play w sporcie  
Cel: Wiem co oznacza zachowanie fair play 
Chłopcy spotykamy się na lekcji on line. Obejrzymy i przeanalizujemy filmy na temat zachowania fair play w 
sporcie. Do zobaczenia! Adam Marciniak 

3 9.40 - 10.25 WF 

Temat: Fair play w sporcie  
Cel: Wiem co oznacza zachowanie fair play 
Chłopcy spotykamy się na lekcji on line. Obejrzymy i przeanalizujemy filmy na temat zachowania fair play w 
sporcie. Do zobaczenia! Adam Marciniak 

4 10.35 - 11.20 j.polski 

Temat: Jak wygląda moja szkoła? 
Cel: ćwiczę umiejętność opisu. 
Drodzy Uczniowie, dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wygląda nasza szkoła. Opiszemy budynek szkoły, 
wykorzystując informacje z ćwiczenia drugiego ze strony 97 w podręczniku. 
Powodzenia! 
Andrzej Rutkowski 

5 11.40 - 12.25 muzyka Lekcja odwołana. 

6 12.45 - 13.30 plastyka 

Temat: Płaskie plamy barwne w sztuce Egiptu. 
Cel: Dowiadujemy się jakie plamy barwne stosowano w starożytnym Egipcie. 
Przeczytamy tekst dotyczący tematu (str.24 – 25) 
Obejrzymy reprodukcje dotyczące tematu. 
Wykonamy pracę stosując różnorodne plamy barwne na temat: „Baśniowy las” 
Przygotuj: blok A3(duży), pastele olejne lub farby plakatowe. Zabezpiecz stół, na którym będziesz pracował(a): 
gazeta, folia. 
Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia! 
Anna Koprowska 

 


