
Zagadnienia z podstawy programowej realizowane w okresie zdalnej 
nauki tj. od  25 marca - 10 kwietnia

Przedmiot Zagadnienie programowe 

matematyka 5
ułamki dziesiętne -dodawanie,, odejmowanie, mnożenie i dzielenie 
ułamków dziesiętnych w pamięci (w przykładach najprostszych), 
pisemnie i za pomocą kalkulatora (w przykładach trudnych);

matematyka 6 figury przestrzenne
-obliczanie objętości i pole powierzchni graniastosłupów;
- stosowanie jednostki objętości i pojemności: mililitr, litr, cm3, 
dm3, m3;
-czytanie ze zrozumieniem tekstów zawierających informacje 
liczbowe;
-wykonywanie wstępnych czynności ułatwiających rozwiązanie 
zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego 
zapisanie informacji i danych z treści zadania;
-dostrzeganie zależności między podanymi informacjami;

matematyka 7 równania ,rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną 
niewiadomą metodą równań równoważnych; rozwiązywanie 
równań, które po prostych przekształceniach wyrażeń 
algebraicznych sprowadzają się do równań pierwszego stopnia z 
jedną niewiadomą,w tym także z obliczeniami procentowymi;

matematyka 8 Zastosowania matematyki - zadania testowe, zadania egzaminacyjne, 
rozpoznawanie symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta; 
zastosowanie w zadaniach podstawowych własności symetralnej 
odcinka i dwusiecznej kąta,
rozpoznawanie figury osiowosymetryczne i wskazywanie ich osi 
symetrii; uzupełnianie figury do figury osiowosymetrycznej przy 
danych: osi symetrii figury i części figury;rozpoznawanie figur 
środkowosymetrycznych i wskazywanie ich środków symetrii.

język polski 5 1. Czytanie opowiadania “Mów mi Bezprym”
doskonali technikę czytania ze zrozumieniem
• omawia elementy świata przedstawionego 
• charakteryzuje bohaterów tekstu 
• przedstawia zachowania się braci w opisanej
sytuacji 
• dokonuje oceny relacji między braćmi 
• wyjaśnia wpływ języka w omawianym fragmencie
2. Ojczyzna w sercu Marcina Kozery

- Zapoznanie się z notką biograficzną M. Dąbrowskiej



• przedstawia informacje o głównym bohaterze -

-  uzasadnia swoje zdanie cytatami z tekstu

• wyraża opinię o deklaracji głównego bohatera

• aktywnie uczestniczy w dyskusji

• prezentuje zdanie na temat swojej tożsamości

narodowej 

3. Ile prawdy jest w przysłowiach?
• czytanie ze zrozumieniem  fragment artykułu  
• omówienie znaczenia przysłów w kulturze narodu
• wyjaśnianie, dokańczanie i przypisanie przysłowia
do określonej sytuacji 
• poprawianie błędów w zapisanych powiedzeniach
• przedstawia treści przysłów w różnych formach
4. Wiem o wypowiedzeniach, że… 
wyróżnianie typów zdań ze względu na cel wypowiedzi

• odróżnianie zdania od równoważników zdań
• przekształca zdania pojedyncze w równoważniki zdań i odwrotnie
5. Wykrzyknik, znak pełen emocji! 
- Analiza informacji na temat stosowania
wykrzykników.
-  Interpretacja intencji nadawcy wypowiedzi
w zdaniach wykrzyknikowych.
- Poprawne stosowanie wykrzyknika w wypowiedzeniach. 
- Redagowanie zdań wykrzyknikowych.
6. Poznajemy legendę o św. Wojciechu. Wysłuchanie legendy, 
odpowiedzi na pytania związane z życiem świętego Wojciecha. 
7. Skąd wzięła się sól w Wieliczce? Poznajemy legendę 
"Pierścień św. Kingi" 
8. Powtórzenie wiadomości o pisowni wyrazów z rz 
9. Powtórzenie wiadomości o pisowni wyrazów z ż. 

język polski 6 1. Sprawdź wiedzę i umiejętności - utrwalenie materiału - 
rozdział IV - wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, 
zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte
części zdania pojedynczego;
pisownia nazw własnych i przymiotników utworzonych od nazw 
własnych
różne sposoby wyrażania oczekiwań

2. Na skrzydłach fantazji 
- analiza tytułu dzieła 
• opis sceny przedstawionej na obrazie 
• analiza dzieła sztuki, dostrzeganie najważniejszych 
plastycznych środków wyrazu 
• opowiadanie o swoich doświadczeniach odnoszących się do 
treści dzieła  



3. Opis obrazu “ W pracowni geografa” 
4. Czy na pewno wszyscy widzimy to samo?

-określa problemy zawarte w utworze  
• przedstawienie własnego rozumienia tekstu i  
uzasadnia 
• wyszukanie informacji wyrażonych pośrednio
i wprost 
• odróżnia informacje o faktach od opinii  
• dokonanie selekcji informacji
• opowiadanie o przeczytanym tekście

5. Jak zobaczyć dźwięki i zrozumieć język muzyki?
omówienie elementów świata przedstawionego 
• rozmowa o roli muzyki w kulturze 
• określenie tematu utworu 
• ocena zachowania bohatera (I.1.19)

• doskonalenie różnych form zapisywania informacji

6. Ludzie muzyki - poznajemy zawody związane z muzyką oraz 
wybitnych twórców muzycznych. 

7. Uczta dźwięków - zapoznanie z fragmentem “Pana Tadeusza” - 
Koncert Wojskiego. 

8. Jakimi środkami poetyckimi posłużył się Adam Mickiewicz, by 
opisać koncert Wojskiego? Wyszukiwanie epitetów, porównań, 
metafor i wyrazów dźwiękonaśladowczych we fragmencie “Pana 
Tadeusza”.

9. Pisownia wyrazów z - om -on - em -en . Ćwiczenia w 
epodreczniku 

język polski 7 1. Doskonalimy sztukę pisania wypowiedzi argumentacyjnej. 
Rozprawka na temat “Jeśli nie szata, to co stanowi o wartości 
człowieka”? 

2. Słów kilka o tym, który odważył się być mądrym 
- poznajemy biografię Ignacego Krasickiego 
- przygotowanie pracy Album otwarty – dzieło
- i życie Ignacego Krasickiego. 

rozpoznaje rodzaje literackie 
- wymienia cechy gatunków  - bajka, baśń, mit

3. i 4. Próżny żal po szkodzie - historia małżeństwa pana Piotra 
( lektura obowiązkowa “Żona modna”)
rozpoznaje rodzaje literackie 
• wymienia cechy satyry 
• odnosi się do wartości uniwersalnych, interpretując
utwory 
• posługuje się mową zależną i niezależną 
• bogaci zasób słów 
• przekształca tekst cudzy 
• formułuje pytania do tekstu 

5. Satyra prawdę Ci powie…. 
• wymienia cechy satyry 
• odnosi się do wartości uniwersalnych, interpretując
utwory Ignacego Krasickiego 



 6. Wytrzymać wszystko - poznajemy fragment opowiadania Ernesta 
Hemingwaya “Stary człowiek i morze”, lektura obowiązkowa.  

7. O harcie ducha i samotnych zmaganiach z losem - charakteryzujemy 
Santiago - bohatera opowiadania “Stary człowiek i morze”. 

język polski 8 1. Powtarzamy - utrwalamy - utrwalenie wiadomości o 
głównych bohaterach i wydarzeniach z poznanych lektur 
obowiązkowych. Sporządzanie tabeli - "Dziady cz. 2", 
"Zemsta". 

2. Powtarzamy - utrwalamy  wiadomości o lekturach, 
wydarzeniach i głównych motywach na podstawie lektur 
obowiązkowych - “opowieść Wigilijna” , “Latarnik” 

3. Poćwicz przed sprawdzianem - zestaw 1zadań 
powtórkowych ze strony cke.pl 

4. Poćwicz przed sprawdzianem - zestaw 2 zadań 
powtórkowych ze strony cke.pl

5. Poćwicz przed sprawdzianem - zestaw 3 zadań 
powtórkowych ze strony cke.pl

6. Kim są następni? 
- Zapoznanie się z fragmentami tekstu Terry’ego 

Pratchetta i Stephena Baxtera “Długa utopia”
- Charakterystyka Następnych oraz systemu 

panującego w Zagrodzie.
-  odwołanie się do uniwersalnych wartości
- cechy utworu fantastycznonaukowego
- rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia 

7. Kiedy człowiek traci radość życia… 
- Scharakteryzowanie tematyki utworu, nastroju
- oraz podmiotu lirycznego
- Analiza symboliki wiersza 
- rozpoznanie cech liryki
- układanie pytań do tekstu

8. Zgodnie ze scenariuszem 
- Określenie głównych elementów scenariusza.
- Zapoznanie się z zasadami tworzenia scenariuszy.
- Analiza przykładowego scenariusza.  
- Próba stworzenia scenariusza 

9. Dzieło filmowe 
- poznanie historii filmu i kina
- Charakterystyka głównych elementów języka filmu

- Przedstawienie najpopularniejszych gatunków 
filmowych 

- przygotowanie prezentacji o wybitnych postaciach 
związanych z filmem 
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/tajemnica-

https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/tajemnica-kina/#pomysl-na-lekcje


kina/#pomysl-na-lekcje

10.  i 11 Powtórzmy wiedzę o zdaniu  - rodzaje zdań ze 
względu na budowę, usystematyzowanie  wiadomości o 
zdaniach pojedynczych
12. Dobrze się składa - przypomnienie wiadomości o 
zdaniach wielokrotnie złożonych.

język angielski 1 - słownictwo dotyczące jedzenia
- wyrażanie własnych upodobań I like/ I don’t like
- reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia
- rozumienie sensu krótkich wypowiedzi
- powtarzanie wyrazów i prostych zdań
- nazywanie przedmiotów i osób z najbliższego otoczenia
- używanie poznanych wyrazów i zwrotów w zabawie
- pisanie wyrazów i prostych zdań
- udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów

język angielski 3 - słownictwo i zwroty dotyczące robienia zakupów
- liczebniki do 100
- reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia
- posługiwanie się podstawowym zasobem środków językowych 

( ja, moi bliscy, sklep )
- rozumienie sensu krótkich wypowiedzi
- znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji
- powtarzanie wyrazów, zwrotów i prostych zdań
- tworzenie wypowiedzi według wzoru
- powtarzanie dialogów, odgrywanie dialogów
- pisanie wyrazów, zwrotów, krótkich zdań według wzoru
- przedstawianie siebie i innych

język angielski 5 - słownictwo dotyczące domu
- czas Present Continuous
- opis domu, pomieszczeń w domu i jego wyposażenia
- zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present 

Continuous
- udzielanie informacji
- podawanie reguł dyscyplin sportowych
- wyrażanie emocji
- pytania ogólne w czasie Present Continuous
- popularne dyscypliny sportu
- sprzęt sportowy

język angielski 6 - słownictwo “na ulicy”
- słownictwo miasto, kultura, atrakcje turystyczne, 
- formy spędzania wolnego czasu
- zainteresowania
- popularne dyscypliny sportu
- zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Past 

Continuous
- udzielanie informacji na podstawie wysłuchanego tekstu

https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/tajemnica-kina/#pomysl-na-lekcje


- udzielanie i uzyskiwanie informacji
- opisywanie osób
- zaimki pytające What, When, Where w czasie Past Continuous

język angielski 7 - słownictwo dotyczące zbierania funduszy
- czas Present Perfect
- życie społeczne
- rozumienie wypowiedzi pisemnej
- przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie
- świadomość kulturowa
- czas Present Perfect z określeniami ever and never
- reagowanie ustne
- pytania z How long…?
- czas Present Perfect z określeniami for/since
- zwroty z czasownikami make/do
- zwroty służące do wyrażania próśb i składania propozycji
- zdania okolicznikowe celu to/ in order to + bezokolicznik

język angielski 8 - słownictwo dotyczące zawodów i pracy
- I i II tryb warunkowy
- rozumienie wypowiedzi ustnej
- reagowanie ustne
- przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie
- rzeczowniki odczasownikowe oraz formy bezokolicznikowe 

czasownika
- formy spędzania wolnego czasu, styl życia
- ubieganie się o pracę, warunki pracy
- zwroty służące do prowadzenia rozmowy na temat pracy oraz 

dokonania oceny sytuacji

historia 7 I wojna światowa 1914-1918.

historia 8 Początki komunizmu w Polsce.

Informatyka kl. 8 Stosowanie instrukcji warunkowej w Scratchu. 

Informatyka kl. 7
Stosowanie metody czasowej w Scratchu.    

Informatyka kl. 6 Stosowanie powtarzania poleceń w Scratchu. 

Informatyka kl. 5 Tworzenie prostej animacji w Scratchu.

Technika kl.5 Pismo Techniczne, Dokończenie makiety skrzyżowania dróg

Technika kl. 6 Rzuty aksonometryczne i ćwiczenia z wymiarowania

Wych. fizyczne kl I Rozwijamy gibkość. Uczeń wykonuje ćwiczenia we właściwym tempie.

Wych. fizyczne kl. III Uczeń wykonuje zestaw ćwiczeń kształtujących



Wych. fizyczne kl.V Kształtujemy koordynację ruchową.

Wych. fizyczne kl. VI Ćwiczymy mięśni posturalne - wykonujemy ćwiczenia zgodnie z opisem.

Wych. fizyczne kl. VII Poznajemy pozytywne i negatywne czynniki zdrowia.

Wych. fizyczne kl. VIII Poznajemy pozytywne i negatywne czynniki zdrowia.

historia 5 - Miasto i wieś w średniowieczu 
- Ludzie modlitwy - znaczenie duchowieństwa w średniowieczu
- Kultura i sztuka w średniowieczu 
- Podsumowanie wiadomości z działu “Społeczeństwo 

średniowiecza” 
-

historia 6  -Rzeczpospolita  pod rządami Wettinów
- Próby naprawy Rzeczpospolitej i I rozbiór Polski
- Kultura polskiego oświecenia.
- Konstytucja 3 Maja 
- Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski 
- Tajemnice sprzed wieków

biologia 5 Budowa i funkcje korzenia.

geografia 5 Powtórzenie wiadomości o wyżynach i górach.

kreatywne 5 Poszukujemy ciekawych miejsc na wyżynach i w polskich górach.

biologia 6 Płazy- kręgowce wodno-lądowe.

geografia 6 Lekcja powtórzeniowa.

biologia 7 Utrwalenie wiadomości o układzie oddechowym.
Budowa i funkcje układu nerwowego.

geografia 7 Miasta w Polsce.

biologia 8 Cechy populacji.

geografia 8 Etiopia- przyczyny głodu i niedożywienia.

kreatywne 7 Zalety i wady mieszkania w wielkim mieście.

plastyka 1 + technika 
1

Wiosna 3D

plastyka 3 Wiosna 3D

muzyka 3

zajęcia komputerowe 
1

kodowanie studio.code.org



klasa 3 nauczanie 
zintegrowane 

edukacja polonistyczna 
Powtórzenie wiadomości o częściach mowy

edukacja matematyczna 
Mnożenie i dzielenie liczb.

klasa 3 nauczanie 
zintegrowane 

edukacja polonistyczna 
Kolejność wydarzeń w opowiadaniu “Pies artysta”. Pisanie zdań z 
użyciem tych powiedzeń. Układanie i zapisywanie odpowiedzi na 
pytania.Utrwalenie powiedzeń związanych z psem. 

edukacja matematyczna 
obwody figur geometrycznych - utrwalenie.Obliczenia obwodów. 

klasa 3 nauczanie 
zintegrowane 

edukacja polonistyczna
 Budowa kota i jego cechy charakterystyczne. Wyjaśnienie ie powiedzeń
związanych z kotem. Różnice w budowie psa i kota. 
edukacja społeczna
Co to jest kwarantanna? Kiedy trzeba jej przestrzegać. Rozmowa z 
dziećmi na temat koronowirusa

edukacja matematyczna
Mnożenie i dzielenie liczb - rozwiązywanie zadań tekstowych.

klasa 3 nauczanie 
zintegrowane

edukacja polonistyczna
Zaczynamy przygodę z lekturą: “Kajtkowe przygody”.
Poszerzenie wiadomości na temat bocianów.  Obejrzenie zdjęć i filmów 
o bocianach. Czy wiem o czym jest lektura - test.Zapis w zeszycie 
notatki na temat lektury. 

edukacja matematyczna
Kolejność wykonywania działań - ćwiczenia

edukacja przyrodnicza 
Przygotowujemy album o ssakach, ptakach, rybach owadach, płazach i 
gadach.

klasa 3 nauczanie 
zintegrowane

edukacja polonistyczna 
Opis bociana Kajtka 
wymyślanie określeń charakteryzujących wygląd, zachowanie i 
zwyczaje bocianów (przypomnienie, co to jest 
przymiotnik).Przypomnienie budowy opisu. Samodzielne redagowanie 
opisu przy wykorzystaniu słownictwa pomocniczego.

edukacja matematyczna
W pracowni artysty - rozwiązywanie zadań tekstowych.

klasa 3 religia Filmik edukacyjnjo- religijny,,Czyste ręce’ Wprowadzenie w rozumienie 
sakramentu pokuty i pojednania.Uczeń wie co dokonuje się w 
sakramencie pokuty.

Prawdziwy uczeń Jezusa jest Apostołem Uczeń zna okoliczności 
powołania Apostołów  i wie jakie cechy ma prawdziwy Apostoł Jezusa.

klasa 1 religia Kształtowanie postawy zaufania i słuchania Jezusa na przykładzie 



postaci z bajek biblijnych.

klasa 6 religia Święty Maksymilian Kolbe.Poznawanie postaci świętych.Rozbudzanie 
refleksji wobec świadectwa ycia.

klasa I nauczanie 
zintegrowane

edukacja polonistyczna
“Niespodzianka”-ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.
Utrwalanie pisowni spółgłosek miękkich ś,si,ń,ni,ć,ci.
Tworzenie ilustracji do lektury ”Jak Wojtek został strażakiem”.

klasa I nauczanie 
zintegrowane

edukacja polonistyczna
Czytanie tekstu “Remont”. Wypowiadanie się na temat przeczytanego 
tekstu. Tworzenie zdań z rozsypanki wyrazowej. Zapisywanie zdań w 
liniaturze.
edukacja matematyczna
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10- rozwiązywanie zadań 
tekstowych.
edukacja przyrodnicza
Przygotowujemy książeczkę pt.”Wiosna”-zapoznanie ze zmianami w 
przyrodzie zachodzącymi wiosną.

klasa I nauczanie 
zintegrowane

edukacja polonistyczna
Ćwiczenia utrwalające poznane litery. Układanie wyrazów z rozsypanki 
literowej i ich zapisywanie.
edukacja matematyczna
Miara centymetrowa - wprowadzenie pojęcia centymetr.

klasa I nauczanie 
zintegrowane

edukacja matematyczna
Liczba 11 i 12 we wszystkich aspektach.
edukacja matematyczna
Ćwiczenia w tworzeniu zbiorów i liczeniu elementów w zakresie 12. 
Uzupełnianie liczebności zbiorów do 12.
edukacja polonistyczna
Wysłuchanie opowiadania "Olek i Ada -oznaki wiosny". Rozmowa na 
temat zmian w przyrodzie zachodzących wiosną. Układanie zdań o 
wiośnie i jej oznak.

klasa I nauczanie 
zintegrowane

edukacja polonistyczna
Zaczynamy przygodę z lekturą „Jak Wojtek został strażakiem?”Cz. 
Janczarskiego.  Czy wiem o czym jest lektura? – test, budowanie 
wypowiedzi ustnej. 
edukacja matematyczna
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 12. Pisanie działań i obliczanie. 
Wstawianie znaków <, >, =.

chemia VII
1.  Ćwiczymy pisanie wzorów i nazw związków
2. Rysujemy wzory strukturalne związków

Realizowane zagadnienia z podstawy programowej:

II. 14) rysuje wzór strukturalny cząsteczki związku dwupierwiastkowego
(o wiązaniach kowalencyjnych) o znanych wartościowościach 



pierwiastków

II. 15) ustala dla związków dwupierwiastkowych (np. tlenków): nazwę 
na podstawie wzoru sumarycznego, wzór sumaryczny na podstawie 
nazwy, wzór sumaryczny na podstawie wartościowości, wartościowość 
na podstawie wzoru sumarycznego

fizyka  VII
1. Rozwiązujemy zadania dotyczące ruchu jednostajnie 

przyspieszonego
2. Analizujemy wykresy opisujące ruch

Realizowane zagadnienia z podstawy programowej:

6) wyznacza wartość prędkości i drogę z wykresów zależności prędkości
i drogi od czasu dla ruchu prostoliniowego odcinkami jednostajnego oraz
rysuje te wykresy na podstawie podanych informacji; 7) nazywa ruchem 
jednostajnie przyspieszonym ruch, w którym wartość prędkości rośnie w
jednostkowych przedziałach czasu o tę samą wartość, a ruchem 
jednostajnie opóźnionym – ruch, w którym wartość prędkości maleje w 
jednostkowych przedziałach czasu o tę samą wartość; 8) posługuje się 
pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie 
przyspieszonego i jednostajnie opóźnionego; wyznacza wartość 
przyspieszenia wraz z jednostką; stosuje do obliczeń związek 
przyspieszenia ze zmianą 

chemia VIII
1.  Porównanie właściwości alkoholi

Realizowane zagadnienia z podstawy programowej:

IX. 1) pisze wzory sumaryczne, rysuje wzory półstrukturalne (grupowe) 
i strukturalne alkoholi monohydroksylowych o łańcuchach prostych 
zawierających do pięciu atomów węgla w cząsteczce; tworzy ich nazwy 
systematyczne; dzieli alkohole na mono- i polihydroksylowe

1. Poznajemy wzory i nazwy kwasów karboksylowych 2. Poznajemy 
właściwości i zastosowania kwasu metanowego i etanowego E2-
PODST-CHEM-2.0-IX.4 podaje przykłady kwasów organicznych 
występujących w przyrodzie (np. kwas mrówkowy, szczawiowy, 
cytrynowy) i wymienia ich zastosowania; rysuje wzory półstrukturalne 
(grupowe) i strukturalne kwasów monokarboksylowych o łańcuchach 
prostych zawierających do pięciu atomów węgla w cząsteczce oraz 
podaje ich nazwy zwyczajowe i systematyczne E2-PODST-CHEM-2.0-
IX.5 bada i opisuje wybrane właściwości fizyczne i chemiczne kwasu 
etanowego (octowego); pisze w formie cząsteczkowej równania reakcji 
tego kwasu z wodorotlenkami, tlenkami metali, metalami; bada odczyn 
wodnego roztworu kwasu etanowego (octowego); pisze równanie 



dysocjacji tego kwasu 

fizyka VIII 1. Poznajemy zjawisko odbicia i rozproszenia  światła
Realizowane zagadnienia z podstawy programowej: IX. Optyka. Uczeń:
1) ilustruje prostoliniowe rozchodzenie się światła w ośrodku 
jednorodnym; wyjaśnia powstawanie cienia i półcienia;
2) opisuje zjawisko odbicia od powierzchni płaskiej(...)
3) opisuje zjawisko rozproszenia światła przy odbiciu od powierzchni 
chropowatej;

1. Poznajemy rodzaje zwierciadeł. 2. Konstrukcje obrazu 
powstającego w zwierciadle płaskim E2-PODST-FIZ-2.0-IX.4 
analizuje bieg promieni wychodzących z punktu w różnych 
kierunkach, a następnie odbitych od zwierciadła płaskiego i od 
zwierciadeł sferycznych; opisuje skupianie promieni w 
zwierciadle wklęsłym oraz bieg promieni odbitych od 
zwierciadła wypukłego; posługuje się pojęciami ogniska i 
ogniskowej; E2-PODST-FIZ-2.0-IX.5 konstruuje bieg promieni 
ilustrujący powstawanie obrazów pozornych wytwarzanych przez
zwierciadło płaskie oraz powstawanie obrazów rzeczywistych i 
pozornych wytwarzanych przez zwierciadła sferyczne znając 
położenie ogniska

plastyka 5 Kompozycja statyczna i dynamiczna
Uczeń :
- potrafi wskazać cechy kompozycji dynamicznej i statycznej oraz 

podać przykłady wielkich mistrzów 
- sposoby tworzenia oraz funkcje w dziele plastycznym 

kompozycji statycznej oraz dynamicznej 
- realizacja pracy z wybranej kompozycji 

Dodatkowa realizacja jajka wielkanocnego

plastyka 6 Rzeźba jako dzieło sztuki 
Uczeń:
- potrafi wymienić i rozróżnić :posąg, popiersie, głowa, rzeźba 

pełna, płaskorzeźba, rzeźby architektoniczne, religijne, 
dekoracyjne, upamiętniające)

- opisuje przykładowe dzieło rzeźbiarskie 
- środki wyrazu plastycznego w rzeźbie 
- wymienia narzędzia rzeźbiarskie 
- realizm i abstrakcja w rzeźbie

Dodatkowo realizacja jajka wielkanocnego 

plastyka 7 Projekt artystyczno- edukacyjny
- realizacja jajka wielkanocnego z wykorzystaniem wcześniej 

poznanych technik niestandardowych 
- wstęp do analizy dzieł sztuki 



religia kl.5 Nauczyciel i Prorok.Poznanie nauczania Jezusa w oparciu o 
przypowieści.Rozbudzanie refleksji i zainteresowania nauczaniem 
Jezusa.Wychowanie Liturgiczne Niedziela Palmowa.

religia kl.8  Praca z tekstem biblijnym Ew.wg Św.Mt 26,1-2.Rozwijanie poznania 
wiary.Odnajdywanie i interpretowanie fragmentów Pisma Św.
Wychowanie Liturgiczne Ew.wg Św. Jana Uroczysty wjazd Jezusa do 
Jerozolimy.

religia kl..7 Pozwolić Bogu narodzić się Bogu we własnym sercu.Wychowanie 
do modlitwy. Formułowanie modlitwy własnymi słowami.

Klasa I nauczanie 
zintegrowane

Edukacja polonistyczna
Jak Wojtek został strażakiem?"- opowiadanie kolejności zdarzeń w lekturze. Układanie
i zapisywanie zdań na temat lektury i jej bohatera. Utrwalanie zachowań dotyczących 
bezpieczeństwa podczas pożaru.
Edukacja muzyczna 
Nauka piosenki  “ Piosenka o wiośnie”. Zabawa taneczna przy piosence- rozwijanie 
poczucia rytmu. Ćwiczenia w pisaniu klucza wiolinowego.

Klasa I nauczanie 
zintegrowane

Edukacja polonistyczna
Co oznacza powiedzenie "Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie"? na 
podstawie utworu "Przyjaciele" Ignacego Krasickiego. Spółgłoska miękka ź,Ź w 
sylabach i wyrazach.
Edukacja matematyczna
Obliczenia zegarowe.
Edukacja przyrodnicza
Ekologia i jej znaczenie- sposoby ochrony środowiska.

Klasa I nauczanie 
zintegrowane

Edukacja polonistyczna
Wady i zalety.Sposoby radzenia sobie ze swoimi słabymi stronami. Czytanie ze 
zrozumieniem. Pisanie wyrazów ze spółgłoską ź, Ź.
Edukacja matematyczna
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 12. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Klasa I nauczanie 
zintegrowane

Edukacja polonistyczna
Układanie i pisanie zdań zawierających spółgłoskę miękką ź,Ź. Rozwijanie 
umiejętności czytania.
Edukacja matematyczna
Porównywanie liczb w zakresie 12. Doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie
12.
Edukacja matematyczna
Liczby 11 i 12 – miesiące.

Klasa I nauczanie 
zintegrowane

Edukacja polonistyczna
Niebezpieczeństwa zagrażające naszej planecie. Sposoby zapobiegania zatruwaniu 
środowiska naturalnego. Spółgłoska zi, Zi. Pisanie wyrazów ze spółgłoską miękką zi, 
Zi.
Edukacja matematyczna
Wyrażenia mianowane – pieniądze. Rozwiązywanie zadań z treścią.

religia kl.6

------------------------------

Święci Kościoła uczą nas  wiary .Ksiądz Jerzy Popiełuszko.Uczeń 
kształtuje postawę chrześcijańską w oparciu o wzór życia 
błogosławionych.Formacja moralna .Uczeń wskazuje różnicę między 
dobrem a złem.Dostrzega konsekwencje dobra i zła.Św.Jan Paweł 2 .
------------------------------------------------------------------------



--
religia kl.3

------------------------------
--
religia kl.5

------------------------
religia kl.1

------------------------------
-religia kl.7

Podczas Liturgii Słowa wsłuchujemy się w Słowo Boże.Kontakt z 
Bogiem w liturgii i na modlitwie.Wychowanie liturgiczne. Uczeń zna 
części Mszy Świętej .Kształtowanie umiejętności świadomego 
przeżywania Mszy Świętej.Niedziela Palmowa.Wprowadzenie w 
Liturgię Wielkiego Tygodnia.
----------------------------------------------------------------------
Do czego jest podobne Królestwo Boże?Formacja moralna.Uczeń zna 
sens Przypowieści o siewcy.Wskazuje jak budować Królestwo Boże na 
ziemi i w swoim otoczeniu
Wycohwanie Liturgiczne Niedziela Palmowa..
-----------------------------------------------------------------------
Pragnę się poprawić.Wychowanie liturgiczne.Uczeń zna przesłanie i 
sens Wielkiego Postu.Kształtowanie postawy pokonywania 
słabości.Uczeń wie jak stawać się lepszym.
Niedziela Palmowa wprowadzenie do przeżywania Wielkanocy.

------------------------------------------------------------------------
Zatrzymaj się na chwilę Analiza i interpretacja tekstu biblijnego.Uczeń 
potrafi odszukać tekst biblijny  interpretuje znaczenie tekstu oraz 
pogłębia rozumienie prawdy i nauki  Jezusa.Zna przełożenie nauk Jezusa
w codziennym życiu.Wychowanie liturgiczne-Wjazd Jezusa do 
Jerozolimy.

klasa 3 nauczanie 
zintegrowane 

Edukacja polonistyczna 
Dedal i Ikar. Byli sobie wynalazcy- lotnictwo. Prezentacja multimedia 
historii lotnictwa. Rozmowa z dziećmi o historii lotnictw an podstawie 
obejrzanego filmu. Latanie - burza mózgów. Zabawa w skojarzenia. 
Nauczyciel zapisuje skojarzenia dzieci z lataniem. Omówienie mitu 
greckiego "Dedal i Ikar, opowiadanego przez nauczyciela. 
Przypisywanie cech charakteru bohaterom mitu "Dedal i Ikar", plan 
wydarzeń - praca w learningaaps.

edukacja matematyczna
Powtarzam i utrwalana. Mnożę i dzielę - zabawy matematyczne.

edukacja techniczna

Kolorowe wiatraczki - samodzielna praca plastyczna.

klasa 3 nauczanie 
zintegrowane 

Edukacja polonistyczna 
Poznanie kwietniowych przysłów. Omówienie zmian zachodzących w 
przyrodzie. Ważne kwietniowe wydarzenia.

edukacja matematyczna
Wprowadzenie pojęcia "całość, połowa, ćwiartka" Praktyczne dzielenie 
rzeczy na połowy i ćwiartki.

klasa 3 nauczanie Edukacja polonistyczna 



zintegrowane "Dwa wiatry" - czytanie i omówienie wiersza Juliana Tuwima. 
Przypomnienie wiadomości o czasowniku. Wpisanie z wiersza 
czasowników.

edukacja społeczna
Jak się czuję podczas kwarantanny? - rozmowa.

klasa 3 nauczanie 
zintegrowane 

Edukacja polonistyczna 
Przyczyny zanieczyszczenia powietrza, oglądanie filmu, redagowanie 
notatki. Skutki zanieczyszczenia powietrza - burza mózgów. Jak 
możemy dbać o czystość powietrza- rozmowa. Antysmogowe ABC - 
przybliżenie dzieciom pojęcia smog. Wykreślanka - learningapps jak 
smog wpływa na nasze zdrowie?

edukacja matematyczna
Zagadki matematyczne.

klasa 3 nauczanie 
zintegrowane 

Edukacja polonistyczna 
Zaułek słówek znaki interpunkcyjne. "Znaki przestankowe" - wiersz J. 
Brzechwy.Czytanie i omówienie wiersza. "Jaki to znak interpunkcyjny?"
- uzupełnianie zdań. Zabawa w korektora. Układanie zdań - 
zastosowanie przecinków.

edukacja matematyczna
"Powtarzam i utrwalam" - rozwiązywanie zagadek matematycznych. 
Kalendarz. Dni tygodnia, nazwy miesięcy - przypomnienie 
podstawowych wiadomości.

Klasa I nauczanie 
zintegrowane

Edukacja polonistyczna
Rozmowa z dziećmi na temat zwyczajów i obrzędów wielkanocnych oraz 
zmian w obchodzeniu świąt w czasie kwarantanny. Ilustrowanie wiersza 
"Pisanki" K.Parnowskiej- Różeckiej. Utrwalenie pisowni wyrazów z zi.

Edukacja muzyczna
Nauka piosenki pt.  „ Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne”

Klasa I nauczanie 
zintegrowane

Edukacja polonistyczna
Rozwiązywanie wielkanocnych zagadek. Pisanie skojarzeń związanych ze 
Świętami Wielkanocnymi w formie wyrazów i zdań.

Edukacja matematyczna
Liczby 13,14,15 we wszystkich aspektach.

Edukacja przyrodnicza
Eksperymenty z jajem - przeprowadzanie doświadczeń, obserwacja, 
wyciąganie i formułowanie wniosków.

Klasa I nauczanie 
zintegrowane

Edukacja polonistyczna
Słuchanie tekstu „Dwa święta” ks. J.Twardowskiego. Swobodne wypowiedzi 
na temat tekstu. Redagowanie życzeń świątecznych. Wielka litera w zwrotach 
grzecznościowych.



Edukacja matematyczna
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 15 z wykorzystaniem liczmanów.

klasa 3 nauczanie 
zintegrowane 

Edukacja polonistyczna
Zwyczaje wielkanocne. Wielkanocne postanowienia. Tradycje związane 
ze Świętami Wielkanocnymi. Redagowanie odpowiedzi na pytania do 
przeczytanego opowiadania "Wielkanoc". Rozmowa o tradycjach 
wielkanocnych w poszczególnych domach.

Edukacja matematyczna
Dodawanie sposobem pisemnym - wprowadzenie i rozwiązywanie 
zadań

Edukacja techniczna 
Pisanki, kraszanki symbole Świąt Wielkanocnych - prezentacja

klasa 3 nauczanie 
zintegrowane 

Edukacja polonistyczna
Sztuka nakrywania do stołu. Wymyślanie i pisanie karty dań na 
świąteczne śniadanie i obiad.

Edukacja matematyczna
Dodawanie sposobem pisemnym- ćwiczenia.

klasa 3 nauczanie 
zintegrowane 

Edukacja polonistyczna
Czytanie opowiadania "Wesołe jajko". Rozmowa o życzeniach, jakie 
powinniśmy sobie składać i dlaczego. Redagowanie życzeń. Zwroty 
grzecznościowe. Redagowanie życzeń i zapisanie ich w zeszytach.

Edukacja społeczna
Czytanie fragmentów książki "Bon czy ton, savoir-vivre dla dzieci" 
dotyczących kulturalnego zachowania się przy stole.

                        


