
KLASA 4 A 

MATEMATYKA – Agata Filip 

proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

Za pomocą dziennika elektronicznego i poprzez 

Google Suite. 

Terminy konsultacji: w poniedziałki i zgodnie z 

potrzebami. 

zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 

 

 

 

15.04 Zastosowanie odejmowania pisemnego do 

rozwiązywania zadań tekstowych. 

16.04 Odejmowanie pisemne z przekroczeniem 

progu dziesiątkowego. 

20.04 Ćwiczenia w odejmowaniu pisemnym 

22.04 Odejmowanie pisemne-ćwiczenia 

23.04 Zastosowanie odejmowania pisemnego do 

rozwiązywania zadań tekstowych 

 

 

JĘZYK POLSKI - Magdalena Witczymiszyn 

proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

wysyłanie na bieżąco wiadomości przez pocztę 

służbową, platformę Google Suite oraz 

monitorowanie odczytywania wiadomości przez 

rodziców. 

zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 

 

a) 1. Pisownia „rz” i „ż”- utrwalenie 

wiadomości 

2. Przygotowanie klasowej 

inscenizacji na podstawie poznanej 

baśni 

b) 1. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 

„Świat fantazji” 

2. Ćwiczenia sprawdzające wiedzę z 

rozdziału „Świat fantazji” 

 

JĘZYK ANGIELSKI - Magdalena Rządkowska 

proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

Prowadzenie konsultacji na bieżąco w miarę 

potrzeb poprzez dziennik elektroniczny oraz 

platformę 

zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 

 

 

a) Is this your dog? – tworzenie dialogu z 

elementami opisu zwierząt. 

b) Clanker the Robot – reading – 

kształtowanie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

Is your pet a star? – zwierzęta w roli 

gwiazd filmowych w przeczytanych 

tekstach. 

Revision – podsumowanie wiadomości z 

działu 5. 

 

 



KLASA 4 A 

HISTORIA - Dorota Przybylska 

proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

na bieżąco przez dziennik 

elektroniczny oraz platformę Google Suite 

zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 

 

 

 

 

a) Powstanie styczniowe. 

b) Maria Skłodowska -Curie – w 

laboratorium wielkiej uczonej. 

 

 

PRZYRODA – Dorota Tyrała 

proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

Dziennik elektroniczny - dostępność w 

godzinach pracy 

Platforma Google Suite - dostępność w 

godzinach pracy 

 

zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 

 

a) Uszkodzenia ciała – pierwsza pomoc 

b) Niebezpieczne organizmy 

23 kwietnia (czwartek) godz. 12.00 lekcja 

online 

 

INFORMATYKA – Małgorzata Rutkowska 

proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

- za pośrednictwem platformy Google Suite 

- dziennika elektronicznego 

zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 

 

- Scratch co to jest? 

- Scratch - duszki i skrypty 

 

 

PLASTYKA – Izabella Ambroziak 

proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

24 kwietnia- termin przesłania zadania „ W 

świecie piktogramów” 

 

zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 

 

 

 

a) uczniowie nie mają plastyki w planie lekcji 

w dniach 15-17 kwietnia 

b)W świecie piktogramów 

 

 



KLASA 4 A 

TECHNIKA – Jerzy Porowski 

proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

Forma konsultacji – odpowiadanie na pytania, 

wyjaśnianie wątpliwości oraz przesyłanie 

ćwiczeń i tematów prac wytwórczych – w 

poniedziałki i środy 

zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 

 

a) dokończenie szybowca z drewna i kartonu – 

do 15.IV 

b) praca wytwórcza – projekt „samochodu 

marzeń” z mat. papierniczych – od 15.IV 

c) praca wytwórcza – origami – zwierzęta – od 

29.IV 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – Karol Cieślak 

proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

W czasie godz. pracy i w miarę możliwości 

potrzeb. 

 

zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 

 

15.04 Letnie Igrzyska Olimpijskie - materiał do 

zapoznania. 

16.04. Aktywność fizyczna z przyborami 

własnymi. 

20.04 Ćwiczenia rozciągające wszystkie partie 

mięśniowe. 

21.04 Zadanie do wykonania - rozgrzewka 

ukierunkowana pod dowolną grę zespołową. 

22.04 Propozycja ćwiczeń izometrycznych. 

23.04 Zabawy ruchowe w domowych 

warunkach. 

24.04 Zdrowy kręgosłup - ćwiczenia w 

domowych warunkach. 

 

MUZYKA – Anna Jamrozek 

proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

Classroom w godzinach 11.00-15.00 

 

zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 

 

 

 

-wykonanie i oddanie pracy o tematyce 

muzycznej (do 20.04) 

-Świat fantazji i magii w muzyce. 

 


