
4A 
WTOREK – 3.11.2020 

1 8.00 - 8.45 WF 

Temat: Koszykówka - zasady gry 3x3 
Cel: Uczeń zna podstawowe zasady gry w koszykówkę na jeden kosz. Gra 3x3 
Zapraszam Was do obejrzenia i przeanalizowania zasad gry w koszykówkę na jeden kosz.  
https://www.youtube.com/watch?v=AgT8fJmd8Dw 

2 8.50 - 9.35  ANG 

Temat: Extra online homework 
Cel: potrafię korzystać z platformy edukacyjnej Extra Online homework 
Zapraszam na spotkanie przy pomocy aplikacji Teams. 
Wykonamy wspólnie wirtualne karty pracy. 
Miłej nauki! Izabela Wiewiórka 

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 

ANG gr. 2 

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 

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, dlaktórych Mieszko I przyjął chrzest. Poznamy jego żonę Dobrawę oraz 
skutki wprowadzenia chrześcijaństwa w Polsce. 
Trzymajcie się zdrowo! Joanna Skocińska 

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 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 stronie29. 
Do zobaczenia i usłyszenia podczas lekcji online 
Pozdrawiam, Monika Marks-Kotula 

7 13.50 - 14.35 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 

 
  



4B 
WTOREK – 3.11.2020 

2 8.50 - 9.35  ANG 

Temat: What’syourname? Zadawanie podstawowych pytań o dane personalne. 
Cel: potrafię zadać pytania i uzyskiwać podstawowe informacje 
Podręcznik str 30 (przeczytanie dialogu). Zad 2,4 str 30. W zeszycie ćwiczeń proszę wykonać zad. 1, 2, 4 str 17 
Powodzenia i życzę Wam zdrowia! 
Małgorzata Janiszek-Becmer 

3 9.40 - 10.25 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 

4 10.35 - 11.20 matematyka 

Temat: Systemy zapisywania liczb – system dziesiątkowy. 
Cel: Potrafię zapisywać oraz czytać liczby w systemie dziesiątkowym. 
Dzień dobry,  
na dzisiejszej lekcji będziemy doskonalić umiejętność zapisywania i czytania liczb w systemie dziesiątkowym. 
Rozwiążemy zadania ze strony 26 w ćwiczeniach oraz zadania 1, 5, 7, 8 i 10 ze stron 55 – 57 w podręczniku.  
Powodzenia!!!  
Życzę Wam miłego dnia i dużo zdrowia 
 Beata Piątkowska 

5 11.40 - 12.25 j. polski 

Temat: Co kryją znaki? 
cel: utrwalam wiadomości dotyczące sposobów porozumiewania się 
Po zapisaniu tematu i celu lekcji otwórz poniższy link:  
https://epodreczniki.pl/a/co-kryja-znaki/DTQ5K3KZM 
Zaloguj się na Teams na naszą lekcję on-line o godz. 11.40. Wspólnie wykonamy zadania  
Do dzieła! 

6 12.45 - 13.30 zaj.wych. 

Temat: O Święcie Niepodległości. 
cel: wiem, z jakim wydarzeniem historycznym związane jest święto 11 listopada. 
Zaloguj się na Teams na naszą wspólną lekcję o godz. 12.45. Porozmawiamy wówczas o naszych przygotowaniach do 
obchodów tego święta. Pochwal się również kotylionami, które przygotowałeś/ przygotowałaś. 

7 13.50 - 14.35 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 

 
  



4C 
WTOREK – 3.11.2020 

2 8.50 - 9.35  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 

3 9.40 - 10.25 j. polski 

Temat: To, co najważniejsze – opowieść o Marii Curie. 
cel: czytam i rozumiem tekst. 
Po zapisaniu tematu i celu lekcji otwórz poniższy link.  
https://epodreczniki.pl/a/to-co-najwazniejsze/Dn18gOn1H 
Wspólnie wykonamy zadania: 1, 3, 4, 5, 9. 
Zaloguj się na Teams na naszą lekcję on-line o godz. 9.40 

4 10.35 - 11.20 j. polski 

Temat: Opisujemy dziewczynkę w czerwonej sukni 
cel: tworzę wypowiedź na zadany temat, uzasadniam swoje zdanie. 
Po zapisaniu tematu i celu przyjrzyj się obrazowi zamieszczonemu w podręczniku na str. 78. 
Zaloguj się na Teams na naszą lekcję on-line o godz. 10.40. Wspólnie wykonamy zadania. 

5 11.40 - 12.25 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 

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 



7 13.50 - 14.35 WF Lekcja odwołana. 

8 14.40 - 15.25 godz. wych. 

Temat: O smutku. 
Cel: Poznam sposoby jak radzić sobie ze smutkiem. 
Dzień dobry! 
Dzisiaj porozmawiamy o ważnej emocji jaką jest smutek. Postaramy się powiedzieć o tym co czujemy gdy pojawia się 
to uczucie. Znajdziemy sposoby jak sobie z nim radzić 
Do zobaczenia! 
Anita Grecka-Mycio 

 
  



4D 
WTOREK – 3.11.2020 

1 8.00 - 8.45 j.polski 

Temat: Porównanie – ćwiczenia utrwalające. 
Cel: Wyszukuję i tworzę porównania. 
Dzień dobry, dzisiaj praca z zeszytem ćwiczeń s. 20 -21. 
Dokładna notatka w Notesie zajęć. 
Do usłyszenia. J. Rudnik 

2 8.50 - 9.35  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 

3 9.40 - 10.25 WF 

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 

4 10.35 - 11.20 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 

5 11.40 - 12.25 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 



6 12.45 - 13.30 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 zdrowi i uśmiechu życzę! 
Małgorzata Janiszek-Becmer 

 
  



4E 
WTOREK – 3.11.2020 

3 9.40 - 10.25 B 

Temat: Podstawowe przepisy w koszykówce oraz trochę historii. 
Cel: Wiem jak powstała dyscyplina dzisiaj znana jako koszykówka. Poznaję podstawowe zasady obowiązujące 
podczas meczu koszykówki. Staram się zapamiętać jak najwięcej faktów.  
Witajcie, wracam do Was, na razie niestety tylko zdalnie! Obejrzyj materiał filmowy, a następnie ułóż kilka pytań 
dotyczących zasad gry w koszykówkę dla kolegów i koleżanek.  
https://www.youtube.com/watch?v=_GdMFzQ22gE 
 Do zobaczenia online, Rafał Gorlicki 

4 10.35 - 11.20 j.polski 

Temat: Ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem. 
  Cel: sprawdzam swoje wiadomości i umiejętności. 
Drodzy Uczniowie, dzisiaj przekonamy się, czego nauczyliście się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Przeczytamy 
tekst ze stron 89 – 90 w podręczniku i rozwiążemy związane z nim zadania. 
Powodzenia i do zobaczenia. 
Andrzej Rutkowski 

5 11.40 - 12.25 

ANG gr. 1 

Subject: Theseareboring shoes. 
Aim: Potrafię stosować zaimki wskazujące this, that, these, those 
Dzień dobry, 
Zapiszcie proszę dzisiejszą datę 3rd November, temat i cel lekcji w zeszycie. Na dzisiejszej lekcji będziemy 
wykonywać zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 14 i 15. 
Do zobaczenia on line! 
Pozdrawiam serdecznie. Magdalena Wardalinska 

ANG gr. 2 

Temat: Writingexercises. 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 

6 12.45 - 13.30 INF gr. 1 

Temat: Wiatr w żagle. Zwielokrotnianie obiektów - cd.  
Cel: Zmieniam wielkość obszaru roboczego. Zmieniam rozmiar obrazu. Używam linii oraz krzywej do tworzenia 
obiektów. Stosuję skróty Ctrl+C i Ctrl+V. Przenoszę obiekty między oknami programu. 
Dzień dobry.  
Na dzisiejszych zajęciach kontynuujemy rysowanie żaglowca wykorzystując linie i krzywe w programie Paint (str. 32-
34).  
Pozdrawiam  Jacek Kalinowski 



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 

7 13.50 - 14.35 matematyka 

Temat: Oś liczbowa 
Cel: Potrafię zaznaczyć i odczytać liczby naturalne na osi liczbowej 
Dzień dobry, 
na dzisiejszej lekcji będziemy odczytywali liczby z osi liczbowej oraz zaznaczali wskazane liczby na osi liczbowej. 
Rozwiążemy zadania z zeszytu ćwiczeń: 1, 2, 3 i 4 str. 23 oraz zad. 1 (z podręcznika) - str. 48. 
Życzę Wam dużo zdrowia i do zobaczenia na lekcji on-line! 
Iwona Koperska 

8 14.40 - 15.25 WF Lekcja odwołana. 
9 15.30 - 16.15 B Lekcja odwołana. 

 
 
 


