
4A 
ŚRODA – 4.11.2020 

1 8.00 - 8.45 ANG gr. 1 

Temat: Anything else? (2.4) 
Cel: potrafię złożyć zamówienie w kawiarni lub restauracji 
Zapraszam na spotkanie przy pomocy aplikacji Teams. 
Jeżeli nie możesz tego zrobić, nie martw się. Wykonaj następujące polecenia. 
Instrukcja do lekcji: podręcznik str. 30 zad. 1,2,3 zeszyt ćwiczeń str.17 zad. 1,2,3,4 
Proszę zapisz temat lekcji w zeszycie, napisz datę po angielsku.  
Wykonaj wszystkie ćwiczenia w podręczniku , odpowiedzi zapisz w zeszycie.  
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 
Miłej nauki! Izabela Wiewiórka 

2 8.50 - 9.35  matematyka 

Temat: System dziesiątkowy. 
Cel: Znam nazwy rzędów w liczbie. Zapisuję i odczytuję liczby w systemie dziesiątkowym. 
Dzień dobry, 
na dzisiejszej lekcji poznamy nazwy rzędów wielkości w liczbie. Nauczymy się zapisywać i odczytywać liczby 
wielocyfrowe w systemie dziesiątkowym. Rozwiążemy zadania z podręcznika; 1, 3 i 4 str. 55 oraz z zeszytu ćwiczeń: 
1, 2 i 3 str. 24. Samodzielnie rozwiążcie jeszcze zad. 4 i 5 str. 25. 
Życzę Wam dużo zdrowia i do zobaczenia na lekcji on-line! 
Iwona Koperska 

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 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 



5 11.40 - 12.25 j.polski 

Temat: Wszyscy jesteśmy wyjątkowi. Wiersz “Zoologiczny talent” 
Cel: rozpoznaję porównanie 
Przebieg: przeczytamy wiersz s. 71 w podręczniku, poznamy porównanie, w ćwiczeniach zrobimy s. 20-21. 
Do zobaczenia na teams, 
Magda Szturo 

 
  



4B 
ŚRODA – 4.11.2020 

2 8.50 - 9.35  ANG 

Temat: Reading exercises. Ćwiczenia na czytanie. 
Cel: potrafię przeczytać i zrozumieć tekst o niezwykłym plecaku 
Podręcznik str 31, przed przeczytaniem tekstu zapoznaj się ze słówkami z zad.1, następnie przeczytaj tekst i wykonaj 
zad.3 oraz 4. W zeszycie ćwiczeń zrób zad. 3 str 18 i 1 str 19.  
Take care! Dużo zdrowia i uśmiechu życzę! Małgorzata Janiszek-Becmer 

3 9.40 - 10.25 matematyka 

Temat: Porównywanie liczb naturalnych. 
Cel: Potrafię zapisać liczby w kolejności rosnącej oraz malejącej. 
Dzień dobry,  
na dzisiejszej lekcji będziemy porównywać liczby naturalne, stosować znaki <, >, =. Rozwiążemy zadania ze strony 27 
i 28 w ćwiczeniach.  
Powodzenia!!!  
Życzę Wam miłego dnia i dużo zdrowia  Beata Piątkowska 

4 10.35 - 11.20 historia 

Temat: Mieszko I i chrzest Polski. 
Cel: dowiem się dlaczego Polska została krajem chrześcijańskim. 
Na dzisiejszej lekcji poznamy przyczyny, dla których Mieszko I przyjął chrzest. Poznamy jego żonę Dobrawę oraz 
skutki wprowadzenia chrześcijaństwa w Polsce. 
Trzymajcie się zdrowo! Joanna Skocińska 

5 11.40 - 12.25 j. polski 

Temat: Zachować bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu. 
cel: określam nadawcę i odbiorcę wypowiedzi. 
Zastanów się, jak dbasz o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu. Zapisz temat i cel lekcji. Zaloguj się 
na Teams o 11.40. Wspólnie porozmawiamy na ten temat i wykonamy zadania związane z tym tematem. Do 
zobaczenia! 

6 12.45 - 13.30 religia 

Temat: Przeprowadzka Abrahama do ziemi Kanaan. 
Cel: znam obietnice jakie Bóg dał Abrahamowi, uczę się rozpoznać głos Boga w swoim sumieniu 
Witajcie kochani. Otwórzcie podręcznik na str, 26 - temat 9. Przeczytaj, nawet 3 razy, fragment Pisma św z tej strony.  
Widzimy się na lekcji online.  
Pozdrawiam mocno. Z Bogiem Małgorzata Roszak 

7 13.50 - 14.35 INF gr. 1 

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 
ŚRODA – 4.11.2020 

3 9.40 - 10.25 INF gr. 1 

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 

4 10.35 - 11.20 j. polski 

Temat: Zachować bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu. 
cel: określam nadawcę i odbiorcę wypowiedzi. 
Zastanów się, jak dbasz o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu. Zapisz temat i cel lekcji. Zaloguj się 
na Teams o 10.30. Wspólnie porozmawiamy na ten temat i wykonamy zadania związane z tym tematem. Do 
zobaczenia! 

5 11.40 - 12.25 religia 

Temat: Przeprowadzka Abrahama do ziemi Kanaan. 
Cel: znam obietnice jakie Bóg dał Abrahamowi, uczę się rozpoznać głos Boga w swoim sumieniu 
Witajcie kochani. Otwórzcie podręcznik na str, 26 - temat 9. Przeczytaj, nawet 3 razy, fragment Pisma św z tej strony.  
Widzimy się na lekcji online.  
Pozdrawiam mocno. Z Bogiem Małgorzata Roszak 

6 12.45 - 13.30 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 

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 przyroda 

Temat: Czytamy mapę pogody  
Cel: znam przyrządy meteorologiczne, Potrafię odczytać informacje z mapy pogody  
Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji poznamy przyrządy do pomiarów meteorologicznych oraz nauczymy się 
odczytywać informacje z mapy pogody. Wykonamy zadania 1 i 3 w zeszycie ćwiczeń, strona 26 
 Pozdrawiam  Monika Marks-Kotula 



9 15.30 - 16.15 muzyka 

Temat: “Kot na klawiszach” - nauka piosenki - śpiew; utrwalenie gamy C- dur. 
Cel: umiem zaśpiewać piosenkę “Kot na klawiszach”, znam melodię oraz rytm 
Lekcja online. 
Śpiew piosenki – podr. str. 19 - podpisywanie nut nazwami literowymi. 
Dla chętnych - gra na wybranym instrumencie “Stary McDonald”, “Wlazł kotek na płotek” 
Joanna Murawska - Wszelak 

 
  



4D 
ŚRODA – 4.11.2020 

1 8.00 - 8.45 j.polski 

Temat: Jak porozumiewały się bohaterki opowiadania „Obce słowa”? 
Cel: Czytam tekst ze zrozumieniem. 
Podręcznik – s. 72 – 74. Dokładna notatka w Notesie zajęć. 
Do usłyszenia. J. Rudnik 

2 8.50 - 9.35  j.polski 

Temat: Wysłać wiadomość pod wskazany adres. 
Cel: Umiem poprawnie zaadresować kopertę. 
Podręcznik – s. 75, zeszyt ćwiczeń – s. 22. Dokładna notatka w Notesie zajęć. 
Do usłyszenia. J. Rudnik 

3 9.40 - 10.25 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 

4 10.35 - 11.20 matematyka 

Temat: Rachunki pamięciowe na dużych liczbach – mnożenie i dzielenie. 
Cel: Potrafię mnożyć i dzielić w pamięci duże liczby. 
Dzień dobry,  
na dzisiejszej lekcji będziemy mnożyć oraz dzielić w pamięci duże liczby. Rozwiążemy zadania 5, 6, 7, 11 ze stron 62 
i 63 w podręczniku oraz zadnie 2, 3 i 5 w ćwiczeniach na stronach 29-30.  
Powodzenia!!!  
Życzę Wam miłego dnia i dużo zdrowia 
Beata Piątkowska 

5 11.40 - 12.25 muzyka 

Temat: “Kot na klawiszach” - nauka piosenki - śpiew; utrwalenie gamy C- dur. 
Cel: umiem zaśpiewać piosenkę “Kot na klawiszach”, znam melodię oraz rytm 
Lekcja online. 
Śpiew piosenki – podr. str. 19 - podpisywanie nut nazwami literowymi. 
Dla chętnych - gra na wybranym instrumencie “Stary McDonald”, “Wlazł kotek na płotek” 
Joanna Murawska - Wszelak 

6 12.45 - 13.30 INF gr. 1 

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 
ŚRODA – 4.11.2020 

2 8.50 - 9.35  WF Lekcja odwołana. 
3 9.40 - 10.25 WF Lekcja odwołana. 

4 10.35 - 11.20 matematyka 

Temat: System dziesiątkowy. 
Cel: Znam nazwy rzędów w liczbie. Zapisuję i odczytuję liczby w systemie dziesiątkowym. 
Dzień dobry, 
na dzisiejszej lekcji poznamy nazwy rzędów wielkości w liczbie. Nauczymy się zapisywać i odczytywać liczby 
wielocyfrowe w systemie dziesiątkowym. Rozwiążemy zadania z podręcznika; 1, 3 i 4 str. 55 oraz z zeszytu ćwiczeń: 
1, 2 i 3 str. 24. Samodzielnie rozwiążcie jeszcze zad. 4 i 5 str. 25. 
Życzę Wam dużo zdrowia i do zobaczenia na lekcji on-line! 
Iwona Koperska 

5 11.40 - 12.25 

ANG gr. 1 
Subject: Test sprawdzający z rozdziału 1. 
Dzień dobry! Dziś na lekcji napiszecie test dotyczący zagadnień z unitu 1. 
Good luck! Magdalena Wardalinska 

ANG gr. 2 

Temat: Poland iscool! 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 

6 12.45 - 13.30 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 

7 13.50 - 14.35 religia 

Temat: Przeprowadzka Abrahama do ziemi Kanaan. 
Cel: znam obietnice jakie Bóg dał Abrahamowi, uczę się rozpoznać głos Boga w swoim sumieniu 
Witajcie kochani. Otwórzcie podręcznik na str, 26 - temat 9. Przeczytaj, nawet 3 razy, fragment Pisma św z tej strony.  
Widzimy się na lekcji online.  
Pozdrawiam mocno. Z Bogiem Małgorzata Roszak 

  



8 14.40 - 15.25 j.polski 

Temat: Rozmowy na szkolnym boisku. 
Cel: umiem dostosować sposób mówienia do sytuacji. 
Drodzy Uczniowie, dzisiaj przypomnimy sobie, jak należy wypowiadać się w zależności od sytuacji, w jakiej się 
znajdujemy. Porozmawiamy o planszy ze strony 92 w podręczniku, wykonamy ćwiczenia ze strony 93. 
Powodzenia i do zobaczenia! 
Andrzej Rutkowski 

9 15.30 - 16.15 zaj. wych. 

Temat: Jak się zdrowo odżywiać? 
Cel: znam podstawy zdrowego odżywiania. 
Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o właściwych nawykach żywieniowych. Ustalimy, czego jemy 
za mało, a co powinno zniknąć z naszej diety. Ułożymy przykładowy jadłospis ze zdrowymi potrawami. 
Do zobaczenia! 
Andrzej Rutkowski 

 


