
     Zagadnienia z podstawy programowej realizowane w okresie zdalnej 
nauki tj. od  11 - 15 maja 2020 r.

Przedmiot Zagadnienie programowe 

matematyka 5 Pola figur- pole trójkąta  - pole trapezu

matematyka 6 Działania na liczbach całkowitych i ułamkach - liczby dodatnie i ujemne; 
obliczanie wartości wyrażeń

matematyka 7 I. Potęgi o podstawach wymiernych. Uczeń: 2) mnoży i dzieli potęgi o 
wykładnikach całkowitych dodatnich; 3) mnoży potęgi o różnych podstawach i 
jednakowych wykładnikach; 4) podnosi potęgę do potęgi; 

matematyka 8  Długość okręgu i pole koła. Uczeń: 3) oblicza pole koła o danym promieniu lub 
danej średnicy; 4) oblicza promień lub średnicę koła o danym polu koła; 5) oblicza
pole pierścienia kołowego o danych promieniach lub średnicach obu okręgów 
tworzących pierścień; 

język polski 5  Powtarzamy, utrwalamy - wiedza o zdaniach pojedynczych - 
lekcja Kujawsko -Pomorskiej eszkoły

 Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem - praca
samodzielna z tekstem 

 Korzystamy ze stron internetowych utrwalających 
umiejętności polonistyczne 

 Ikarowe loty - mit o Ikarze w kulturze , zapoznanie z treścią 
mitu, budowanie planu wydarzeń, streszczenie. Zapoznanie 
z obrazami przedstawiającymi motyw Ikara. 

język polski 6 Rodzaje związków wyrazowych w zdaniu - związek zgody, rządu i 
przynależności.  - 2 h

 rozpoznawanie i tworzenie związków wyrazowych
 stosuje poprawne gramatyczne i formy wyrazów
 w związkach 
  rozpoznaje podmiot i orzeczenie oraz ich
 określenia 
 wyjaśnia funkcję wyrazów poza zdaniem 
  rozróżnia typy związków wyrazowych 
 określa typy wypowiedzeń 

             
             Gdzie postawić przecinek?  - ćwiczenia interpunkcyjne

 rozpoznaje w tekście spójniki 
  rozróżnia części zdania 
  określa typy wypowiedzeń 
  właściwie stosuje przecinki w zdaniach 

Podsumowanie wiadomości 



język polski 7 1 i 2 Dobro i zło w literaturze i sztuce , fragment powieści “Krzyżacy” 
H. Sienkiewicza, 

 przedstawia tło historyczne wydarzeń opisanych
 w powieści Henryka Sienkiewicza  
  analizuje postawę Zygfryda i Juranda wobec
 cierpienia 
  wymienia po trzy najważniejsze cechy obu bohaterów
 i znajduje w tekście fragmenty uzasadniające
 odpowiedź  
 wskazuje cechy powieści historycznej (I

3 i 4 Świat, który zachwyca - analiza wiersza Jana Twardowskiego 
“Podziękowanie” 
charakteryzuje podmiot liryczny oraz świat
przedstawiony w wierszu 
• określa, jaka postawa życiowa jest uznawana
w wierszu za wartościową
• wykorzystuje w interpretacji kontekst biograficzny
i filozoficzny
• wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych
w utworze 
• redaguje rozprawkę 
5. Ulec złu - Zła strona dobrej sławy

układa pytania do tekstu  
• wypowiada się na temat zjawiska hejtu  
• określa rodzaj narracji  
• wypowiada się na temat narratora utworu
• wymienia zasady, którymi kierowali się rządzący
klasą 
• omawia relacje panujące w klasie
 pisze rozprawkę na podany temat: „Czy łatwo
jest krzywdzić ludzi?” (

język polski 8 Piękno Polski - doskonalenie umiejętności korzystania z 
tekstu; 

 formułowanie pytań do tekstu
 wskazywanie podobieństw między tekstem nieliterackim a 

fragmentem “Pana Tadeusza”
 pisanie ogłoszenia 

Redakcja wypracowania na wskazany temat ( 2 godziny 
lekcyjne)

Jednostka wobec wielkiej historii.O dylematach poety żołnierza - 
lektura obowiązkowa K.K.Baczyński “Z głową na karabinie”

 poznanie biografii poety
 omówienie cech utworu lirycznego



 wskazanie odwołań do wartości uniwersalnych
 odczytanie sensu wiersza przez pryzmat pokolenia wojennej 

młodzieży
 formułuje pytania 
 tworzy wypowiedź pisemną 

język angielski 1 Nazwy zwierzątek domowych - wprowadzenie
Słuchanie, czytanie i odgrywanie historyjki obrazkowej

Umiejętności językowe:
- posługiwanie bardzo podstawowym zasobem środków językowych 
(zwierzęta domowe, przyroda wokół mnie, świat wyobraźni ) 
- reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia 
- rozumienie sensu krótkich wypowiedzi, wierszyków, piosenek, historyjek 
obrazkowych 
- powtarzanie wyrazów i prostych zdań 
- nazywanie osób, przedmiotów z najbliższego otoczenia 
- używanie poznanych wyrazów i zwrotów w zabawie 
- pisanie wyrazów i prostych zdań 
- zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych 
zwrotów 
- wyrażanie swoich upodobań 
- współpraca z rówieśnikami podczas nauki 
- rozumienie bardzo prostych wypowiedzi pisemnych 
- realizowanie małych form teatralnych
1.6, 1.12, 1.13,  2.2, 3.1, 4.1, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.5, 7

język angielski 3 Słuchanie i czytanie informacji o śniadaniach w różnych krajach
Słuchanie, czytanie i odgrywanie historyjki obrazkowej

Umiejętności językowe: 
- posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem środków językowych 
( ja i moi bliscy, mój dzień, jedzenie, świat baśni i wyobraźni ) 
- reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia 
- rozumienie sensu krótkich wypowiedzi 
- znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji 
- powtarzanie wyrazów, zwrotów i prostych zdań 
- tworzenie wypowiedzi według wzoru 
- odgrywanie scenek 
- stosowanie poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy 
- przepisywanie wyrazów, pisanie wyrazów i zwrotów
- pisanie krótkich zdań wg wzoru i samodzielnie 
- wyrażanie swoich upodobań 
- stosowanie podstawowych zwrotów grzecznościowych 
- przedstawianie siebie i innych 
- współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki
- śpiewanie piosenek
1.1, 1.5, 1.6, 1.13, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 
6.2, 6.4, 

język angielski 5 Plany na najbliższą przyszłość
Definiowanie gatunków filmowych



Człowiek ( zainteresowania ) 
Życie prywatne ( formy spędzania wolnego czasu, czynności życia 
codziennego ) 
Kultura ( media, filmy, programy telewizyjne ) 
Czas Present Continuous w odniesieniu do przyszłości 
Przyimki czasu ( in, on, at ) 
Porównanie czasów teraźniejszych Present Simple oraz Present 
Continuous 
Umiejętności językowe: 
- określanie głównej myśli wypowiedzi 
- znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji 
- przedstawianie faktów z teraźniejszości 
- opisywanie upodobań
- uzyskiwanie informacji, przekazywanie informacji 
- przekazywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego 
- opowiadanie o czynnościach teraźniejszości 
II.2, II.5, IV.2, IV.3, IV.5, VI.3, VIII.1 

język angielski 6 Opowiadanie o zdarzeniach, które wydarzyły się w trakcie trwania innej 
czynności 
Opisywanie pogody i pytanie o wydarzenia z przeszłości 
Człowiek ( uczucia i emocje, zainteresowania ) 
Świat przyrody ( rośliny i zwierzęta, krajobraz ) 
Życie rodzinne i towarzyskie ( formy spędzania wolnego czasu, 
członkowie rodziny, czynności życia codziennego ) 
Podróżowanie i turystyka ( atrakcje turystyczne ) 
Zakupy i usługi ( rodzaje sklepów ) 
Żywienie ( posiłki, artykuły spożywcze ) 
Zdania z zaimkiem When 
Czasowniki nieregularne w czasie Past Simple 
Porównanie czasów Past Simple i Past Continuous 
Zdania pytające ogólne i szczegółowe 
Umiejętności językowe: 
- opowiadanie o czynnościach życia codziennego 
- rozumienie ogólnego sensu tekstu 
- wyszukiwanie określonych informacji w tekście słuchanym 
- proszenie o informację 
- opisywanie przedmiotów
 II.2, II.3, III.4, III.5, IV.6 

język angielski 7 Podróżowanie i turystyka ( środki transportu i korzystanie z nich, wycieczki
i zwiedzanie ) I.8 
Rozumienie wypowiedzi ustnej ( uczeń znajduje w wypowiedzi określone 
informacje ) II.5 
Przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie ( uczeń przekazuje w języku 
obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych i audiowizualnych, 
przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym) 
VIII. 1,2,3 
Uczeń stosuje strategie komunikacyjne X, XIII 
Reagowanie ustne ( uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża swoje opinie, uczucia, emocje ) VI. 2, 3, 4, 13 
Uczeń współdziała w grupie XI 
Rozumienie wypowiedzi pisemnej ( uczeń układa informacje w 



określonym porządku ) III.6 
Tworzenie wypowiedzi pisemnej ( uczeń opisuje przedmioty, miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z 
przeszłości ) V. 1, 2 
Przymiotniki o wysokim stopniu natężenia danej cechy 
Zwroty służące do rozmowy na temat podróży
Stosowanie wyrażeń określających kolejność zdarzeń ( first, then, next )

język angielski 8 Życie społeczne ( wydarzenia i zjawiska społeczne ) I.14 
Rozumienie wypowiedzi ustnej ( uczeń określa główną myśl wypowiedzi, 
znajduje w wypowiedzi określone informacje ) II. 2, 5 Przetwarzanie tekstu
ustnie lub pisemnie VIII.1, 2, 3 
Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy 
nad językiem, stosuje strategie komunikacyjne X, XIII 
Tworzenie wypowiedzi ustnej ( uczeń opisuje ludzi, miejsca, zjawiska, 
opowiada o wydarzeniach z przeszłości, wyraża uczucia i emocje ) IV. 1, 
2, 7 
Reagowanie ustne ( uczeń rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża swoje opinie, 
uczucia i emocje ) VI. 2, 3, 4, 13 
Rozumienie wypowiedzi pisemnej ( uczeń znajduje w tekście określone 
informacje ) III.4 
Tworzenie wypowiedzi pisemnej ( uczeń opisuje przedmioty, miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z 
przeszłości ) V. 1, 2 
Nazwy przestępstw oraz przestępców 
Zwroty służące do opisu przestępstwa, zwroty wyrażające 
zainteresowanie czyjąś wypowiedzią 
Stosowanie przymiotników

historia 7 1. Charakteryzujemy kształtowanie się granicy zachodniej i 
południowej po I wojnie światowej.

2. Charakteryzujemy przebieg Powstania Wielkopolskiego.

historia 8 1. Początek III Rzeczypospolitej (Okrągły Stół, częściowo wolne 
wybory, rząd T. Mazowieckiego).

2. Europa po rozpadzie ZSRS (przemiany w Europie Środkowo - 
Wschodniej po 1989 r.).

Informatyka kl. 
8 

1.

Informatyka kl. 7
1.

Informatyka kl. 6

Informatyka kl. 5

Muzyka 5

Muzyka 6

Muzyka 7



Technika kl.5 Sprawdź co jesz. 
Uczeń odczytuje z opakowań produktów informacje o dodatkach chemicznych, 
symbole, którymi są oznaczane substancje chemiczne dodawane do żywności 

Technika kl. 6 Jak przygotować zdrowy posiłek? 
Uczeń stosuje zasady bezpieczeństwa sanitarnego, wymienia sposoby 
konserwacji żywności, charakteryzuje sposoby konserwacji produktów 
spożywczych.

Wych. fizyczne kl I Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej - indeks sprawności fizycznej Zuchory: 
szybkość, skoczność.

Wych. fizyczne kl. 
III

Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej - indeks sprawności fizycznej Zuchory: 
szybkość, skoczność.

Wych. fizyczne 
kl.V

Uczymy się startu niskiego.
 Uczeń zna komendy startowe,potrafi wykonać start wysoki,kształtujemy 
szybkość.
Kształtujemy wytrzymałość w biegu sztafetowym.
Uczeń wie, co to są biegi sztafetowe, potrafi przekazać pałeczkę sztafetową, 
kształtuje wytrzymałość i wydolność fizyczną

Wych. fizyczne kl. 
VI

Doskonalenie startu niskiego.
 Uczeń zna komendy startowe,potrafi wykonać start wysoki,kształtujemy 
szybkość.
Kształtujemy szybkość w biegu krótkim i sztafetowym.
Uczeń wie, co to są biegi sztafetowe, potrafi przekazać pałeczkę sztafetową, 
kształtuje wytrzymałość i wydolność fizyczną

Wych. fizyczne kl. 
VII

Kształtujemy szybkość w biegu na 60 m, doskonalimy technikę
biegu.
Uczeń zna komendy startowe,potrafi wykonać start wysoki,kształtujemy 
szybkość, potrafi wykonać skiping A, B, C, uczeń zna dystanse biegów krótkich.
Kształtujemy wytrzymałość w biegu na 600 m i 1000m. 
Uczeń potrafi rozpocząć bieg długi od startu wysokiego, umie rozłożyć
siły w trakcie biegu długiego, kształtuje wytrzymałość i wydolność fizyczną, zna 
dystanse biegów długich.

Wych. fizyczne kl. 
VIII

Kształtujemy szybkość w biegu na 100 m, doskonalimy technikę
biegu.
Uczeń zna komendy startowe,potrafi wykonać start wysoki,kształtujemy 
szybkość, potrafi wykonać skiping A, B, C, uczeń zna dystanse biegów krótkich.
Kształtujemy wytrzymałość w biegu na 600 m i 1000m. 
Uczeń potrafi rozpocząć bieg długi od startu wysokiego, umie rozłożyć
siły w trakcie biegu długiego, kształtuje wytrzymałość i wydolność fizyczną, zna 
dystanse biegów długich.

historia 5 1. Państwo w czasach Bolesława Krzywoustego
2. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego.

historia 6 1. Napoleon a sprawa Polska



2. Pows

biologia 5 Rośliny nagonasienne.Poznanie cech roślin nagonasiennych, roli nasion 
w życiu rośliny, budowa i cykl rozwojowy nagonasiennych na przykładzie 
sosny- znaczenie nagonasiennych.

geografia 5 Pogoda a klimat- składniki pogody, wykresy klimatyczne, czytanie 
klimatogramów, map klimatycznych.

kreatywne 5

biologia 6

geografia 6

biologia 7

geografia 7

biologia 8

geografia 8

plastyka 1 + 
technika 1

plastyka 3

muzyka 3

zajęcia 
komputerowe 1

klasa 3 nauczanie
zintegrowane 

klasa 3 nauczanie
zintegrowane 

klasa 1 religia Wprowadzenie do misji.Uczeń kształtuje postawy świadectwa wiary w 
codziennym życiu.Wskazuje na ,czym polega dobre wypełnianie czynów 
apostolskich w życiu codziennym.Rozwijanie poznania wiary 
.Kształtowanie świadomości wiary.Przedstawienie podstawowych prawd 
wiary:Wniebowstąpienie Pańskie.Uczeń ,wie że Jezus wstąpił do nieba po
40 dniach od Zmartwychwstania.

klasa 3 religia Wychowanie do modlitwy.Kształtowanie umiejętności nawiązywania 
dialogu z Bogiem.Uczeń wie,że Jezus i Maryja są wzorem 
modlitwy.Kształtowanie poznania wiary: Wniebowstąpienie Pańskie.Uczeń
zna sens i przesłanie nauki Jezusa.

klasa I nauczanie 
zintegrowane

Edukacja polonistyczna
Wysłuchanie i omówienie opowiadania “Deszczowe przygody”. Kolejność wydarzeń. 
Dwuznak ch, Ch - litera drukowana i pisana. Pisanie dwuznaku ch, Ch w sylabach i  
wyrazach.
podstawa programowa:I.1.3;I.2.3;I.3.1;I.3.3;I.3.4;I.4.1;I.4.5;I.6.1
Edukacja muzyczna



Zabawy taneczne przy piosence “Taniec Zygzak”
podstawa programowa:VIII.1.2;VIII.2.2;VIII.3.4

klasa I nauczanie 
zintegrowane

Edukacja polonistyczna
Pisanie wyrazów i zdań z dwuznakiem ch,Ch. Tworzenie wierszyków mówiących o tym, 
jak należy chronić się przed chorobą.
podstawa programowa:I.2.7;I.2.8;I.3.5;I.4.1;I.4.5;I.6.1;I.6.3
Edukacja matematyczna
Różne rodzaje pomiaru temperatury- odczytywanie i zaznaczanie pomiarów. Liczenie 
pełnymi dziesiątkami w zakresie 100- wyrażenia mianowane- pieniądze.
podstawa programowa:II.2.1; II.3.3; II.6.3; II.6.5
Edukacja przyrodnicza
Rozmowa na temat chorób i sposobów zapobiegania im.
podstawa programowa:IV.2.5; IV.2.6; IV.2.7

klasa I nauczanie 
zintegrowane

Edukacja matematyczna
Termometry-odczytywanie i zaznaczanie temperatur. Liczby w dodawaniu i 
odejmowaniu- grafy.
podstawa programowa:II.3.1;II.3.2;II.6.5
Edukacja polonistyczna
Wysłuchanie wierszy o tematyce zdrowotnej. Wyjaśnienie powiedzenia
 “ W zdrowym ciele zdrowy duch” na podstawie wysłuchanych wierszy i własnych 
doświadczeń. Układanie haseł o zdrowiu.
podstawa programowa:I.1.3;I.2.3;I.2.8;I.3.3;I.3.4;I.3.5;I.6.3

chemia VII
fizyka  VII
chemia VIII
fizyka VIII

Chemia VII

     Rozpoznajemy rodzaje roztworów



     Rozpuszczalność substancji w wodzie

E2-PODST-CHEM-2.0-V.2 podaje przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w 
wodzie, oraz przykłady substancji, które rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory 
właściwe; podaje przykłady substancji, które z wodą tworzą koloidy i zawiesiny

E2-PODST-CHEM-2.0-I.5 opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych;

E2-PODST-CHEM-2.0-V.5 definiuje pojęcie rozpuszczalność; podaje różnice między 
roztworem nasyconym i nienasyconym;

 Chemia VIII

     Tłuszcze- budowa i podział

     Właściwości tłuszczów

E2-PODST-CHEM-2.0-X.3 opisuje budowę cząsteczki tłuszczu jako estru glicerolu i 
kwasów tłuszczowych; klasyfikuje tłuszcze pod względem pochodzenia, stanu skupienia i 
charakteru chemicznego; opisuje wybrane właściwości fizyczne tłuszczów; projektuje i 

przeprowadza doświadczenie pozwalające odróżnić tłuszcz nienasycony od nasyconego; 
plastyka 5

plastyka 6 

plastyka 7 

religia kl.5 Aktualizacja zbawczych wydarzeń w liturgii roku kościoła.Uczeń zna sens 
wydarzenia: Wniebowstąpienie Pańskie.Wie,co oznaczają słowa,,Ja Jestem
Prawdą ,Drogą i Życiem”.Formacja moralna.Uczeń zna hierarchię wartości
opartą na wierze.

religia 6 Rozwój zainteresowań religijnych.Pobudzenie do zainteresowania się 
aktualnymi wydarzeniami z życia kościoła.Uczeń zna przesłanie tekstów 



biblijnych związanych z  Wniebowstąpieniem Pańskim.Uczeń wskazuje 
,jak może dawać świadectwo wiary.

religia kl.8 Chronologia,analiza i interpretacja historiozbawcza.Uczeń przedstawia 
fakty z życia i działalności Jezusa w porządku chronologicznym.Uczeń zna
sens,przesłanie i liturgię poszczególnych okresów i uroczystości roku 
liturgicznego.(Wniebowstąpienie Pańskie).Kształtowanie sumienia w 
oparciu o posiadana wiedzę religijną

religia kl..7 Życie ,nauczanie i zbawczy charakter dzieła Jezusa Chrystusa.
Uczeń wie,o znaczeniu wydarzenia :
Wniebowstąpienie Pańskie(ukoronowanie i zakończenie
 ziemskiego życia Jezusa .Uczeń wyjaśnia i uzasadnia
 sens i przesłanie nauki Jezusa Chrystusa.
Rozwijanie wiary.Uczeń przedstawia związek wiary
 chrześcijańskiej z wyjaśnieniem sensu życia człowieka.
Formacja moralna.Uczeń charakteryzuje relację Bóg-człowiek.

Klasa I nauczanie 
zintegrowane

Edukacja matematyczna
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Uzupełnianie działań.
podstawa programowa:II.3.1;II.3.2;II.3.4
Edukacja matematyczna
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Rozwiązywanie zadań tekstowych.
podstawa programowa:II.4.1
Edukacja polonistyczna
Wysłuchanie wiersza S.Jachowicza “Chory kotek”. Rozmowa na temat zdrowego 
odżywiania. Piramida żywienia.Utrwalenie pisowni wyrazów z ch, Ch.
podstawa programowa:I.1.3;I.4.1;I.4.5;I.6.1

Klasa I nauczanie 
zintegrowane

Edukacja polonistyczna
Wyszukiwanie i wypisywanie z tekstu wyrazów z h i ch. Uzupełnianie tekstów z lukami. 
Przypomnienie i utrwalenie zasad pisowni h.
podstawa programowa:I.4.1;I.4.5;I.6.1
Edukacja matematyczna
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
podstawa programowa:II.3.1;II.3.2;II.3.4

Klasa I nauczanie 
zintegrowane

Klasa I nauczanie 
zintegrowane

klasa 3 
nauczanie 
zintegrowane 

edukacja matematyczna

odejmowanie sposobem pisemnym

PPII.3.1;II.3.4;II.4.1;II.4.2

edukacja polonistyczna 

W maju, jak w gaju. Poznawanie majowych przysłów. 



Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z „ó” i „u” - ćwiczenia

PP I.11;I.1.5;I.2.3;I.4.1

 edukacja techniczna
Projektowanie okładki do książki
PP VI.1.1;VI.1.3;VI.2.4;VI.3.2

klasa 3 nauczanie
zintegrowane edukacja polonistyczna

Historia pisma.

Omówienie historii pisma – znaki, narzędzia, papier. Różne 
znaki pisma i zapisanie nimi dowolnego zdania. Alfabet. 
Układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej.

PP I.1.1;I.1.2;I.1.5;I.2.2;I.4.2;I.6.2;I.6.3

 edukacja matematyczna

Odejmowanie sposobem pisemnym.

PP II.3.1;II.3.4;II.4.1

klasa 3 nauczanie
zintegrowane edukacja polonistyczna

Książka i jej historia. Książki przed wynalezieniem druku. 
Przepisywanie fragmentu ulubionej książki z zastosowaniem 
inicjałów. Wielka litera w tytułach książek.

PPI.1.1;I.1.2;I.1.5;I.4.1;I.4.8;I.5.7

edukacja społeczna
Ważne majowe wydarzenia.

PP III.1.1;III.1.9;III.2.1;III.2.2;III.2.3

klasa 3 nauczanie
zintegrowane edukacja polonistyczna

Wywiad z pisarzem.Omówienie wywiadu z T. Trojanowskim. Pisanie
pytań do wywiadu z autorem ulubionej książki. Opis wyglądu 
bohaterów „Kocich historii”. Pisanie ich rysopisu.

PP I.1.3;I.2.2;I.4.2;I.4.8;I.5.7

edukacja matematyczna

Dzielenie - układanie zadań z treścią do podanych działań 



matematycznych.

PP II.3.3;II.4.2;II.6.9

edukacja przyrodnicza 
Omówienie zmian zachodzących w przyrodzie w maju.

PP IV.1.1;IV.1.2;IV.1.4

klasa 3 nauczanie
zintegrowane edukacja polonistyczna

W bibliotece. Wyjaśnienie pojęć: „sygnatura”, „karta czytelnicza”, 
„rewers”. Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z „ż” i „rz”

PP I.11;I.1.3;I.2.2;I.2.3;I.4.4;I.4.6;I.4.8;I.6.2

edukacja matematyczna

Odejmowanie sposobem pisemnym.

 PP II.3.4;II.4.1;II.6.3;II.6.6

edukacja 
przedszkolna

-Dziecko:
 IV.2, IV.3- słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat, 

swobodnie wypowiada się na określony temat
 III.2 - odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny
 I.9 - aktywnie uczestniczy w zabawach oddechowych
 I.9 - doskonali sprawność narządów artykulacyjnych
 IV.4 -jest zainteresowane pisaniem i czytaniem
 I.9 - rozwija spostrzegawczość, sprawność manualną
 IV.4 -posługuje się określeniami kierunku, rozróżnia prawą i lewą stronę
 I.5 -bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych, wykonuje ćwiczenia 

według instrukcji słownej i pokazu
 IV.15 - przelicza elementy w zbiorach
 IV.1 - wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w 

bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: gestów

zagadnienia dodatkowe dla “zerówki”:
-IV.15.  dz. przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i 
wykonywania różnych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, 
rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych 
liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia 
liczenie błędne od poprawnego
- I.7. dz.wykonuje czynności, takie jak:sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów 
jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio 
ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia 
i pierwszych prób pisania
- IV. 4.  dz. rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i 
spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie 
napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej 
aktywności



- IV.8.  dz. kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób 
powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz 
ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku
graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki 
i miejsca na kartce papieru
- IV. 2.  dz. rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie 
słowach

edukacja dla 
bezpieczeństwa

Podstawy pierwszej pomocy
oparzenia
postepowanie w przypadku oparzeń
metody chłodzenia w przypadku oparzeń

język niemiecki 
klasa 8

język niemiecki 
klasa 7

Czas przeszły Perfekt imiesłowy nieregularne, przygotowanie prezentacji 
w Power Point dotyczącej czynności dnia powszedniego.
Czasowniki modalne oraz dyscypliny sportowe, słownictwo z działu: Sport

Essen-jedzenie, nazwy podstawowych produktów spożywczych, potraw 
oraz posiłków. Zamawianie jedzenia w mieście. Wyrażanie opinii na temat 
upodobań kulinarnych. Zastosowanie czasowników: mögen, möchten, 
nehmen, essen, trinken


