
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 26 marca do 27 marca br. 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br. 
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br. 
 

26.03 Dodawanie pisemne z przekroczeniem 
progu dziesiętnego. 
27.03 Ćwiczenia w dodawaniu pisemnym. 
30.03 Dodawanie pisemne - ćwiczenia. 
1.04 Zastosowanie dodawania pisemnego w 
zadaniach. 
2.04 Zastosowanie dodawania pisemnego w 
zadaniach tekstowych. 
3.04 Odejmowanie pisemne bez przekroczenia 
progu dziesiętnego. 
6.04 Ćwiczenia w odejmowaniu pisemnym. 
7.04 Odejmowanie pisemne-ćwiczenia. 

 

JĘZYK POLSKI - Magdalena Witczymiszyn 

proponowane formy i terminy 
konsultacji z uczniami i rodzicami 

Na bieżąco, poprzez dziennik elektroniczny 

zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 
a) od 26 marca do 27 marca br. 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br. 
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br. 

26-27.03. 
Temat: Co spotkało bohaterów poznanego 
komiksu? 
-cechy komiksu 
-rysowanie komiksu 
1. Odczytanie komiksu z podręcznika, str. 164- 
66 
2. Zeszyt ćw. 71-72 
Temat: Tworzymy dalszy ciąg komiksu. 
- rysowanie dalszego ciągu poznanej historii 
30.03-03.04 
Temat: Co powinniśmy wiedzieć o redagowaniu 
zaproszenia? 
1. Podręcznik str. 171-172 
2. Notatka graficzna przygotowana przez 
nauczyciela 
Temat: Zaproszenie- ćwiczenia utrwalające. 
1. Zeszyt ćwiczeń str. 22-24 
Temat: Tworzymy własne zaproszenia. 
1. Tworzenie własnych projektów blankietów 
zaproszeń i redagowanie treści 
Temat: Kraina języka- przysłówek. 
1. Prezentacja na youtube na temat przysłówka 
2. Notatka podana przez nauczyciela 
3. Odczytanie informacji z podręcznika str. 167 
Temat: Przysłówek- ćwiczenia utrwalające 
1. Zeszyt ćwiczeń str. 112-115 
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06.04-10.04. 
Temat : Pisownia wyrazów z „rz” i „ż”- 
ćwiczenia 
1. Prezentacja multimedialna 
„Zasady ortograficzne „rz” i „ż” 
„Ortografia obrazkowa” - pisownia „rz” i „ż” 
2. Ćwiczenia ortograficzne przesłane przez 
nauczyciela 
Temat: Przygotowujemy klasową inscenizację 
na podstawie poznanej baśni. 
1. Odczytanie tekstu z podręcznika: W. 
Chotomska, „Kopciuszek” str. 169-171 
2. Zaprojektowanie zaproszenia na klasowe 
przedstawienie 
3. Przydział ról kolegom/ koleżankom z klasy, 
dobór rekwizytów, projekt dekoracji, opis 
potrzebnych strojów 

 

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 26 marca do 27 marca br. 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br. 
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br. 

a) My pet shop – utrwalanie nazw zwierząt 
domowych, czasownik modalny can, 
pytanie o umiejętności i opisywanie ich. 
b) It’s got a tail. – czasownik has got – 
twierdzenia i przeczenia, opisywanie 
zwierząt. 
Is this your dog? – opisywaniezwierząt, 
tworzenie dialogów z elementami opisu 
zwierząt. 
I’vegot a cat. – określanie stanu 
posiadania, odmiana czasownika have 
got. 
c) I haven’t got a dog. – odmiana 
czasownika havegot – forma przecząca. 
Clanker the Robot – reading – 
kształtowanie umiejętności czytania ze 
zrozumieniem. 

 

HISTORIA - Dorota Przybylska 

proponowane formy i terminy 
konsultacji z uczniami i rodzicami 

wysyłanie na bieżąco widomości przez dziennik 
elektroniczny, 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 

Lekcja powtórzeniowa „Mikołaj Kopernik – 
człowiek renesansu” 
„Insurekcja kościuszkowska” 
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oddziałach w okresach: 
a) od 26 marca do 27 marca br. 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br. 
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br. 

„Dał nam przykład Bonaparte” 
Lekcja powtórzeniowa  
 

 

PRZYRODA – Dorota Tyrała 

proponowane formy i terminy 
konsultacji z uczniami i rodzicami 

- za pośrednictwem platformy Google Suite 
 

zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 
a) od 26 marca do 27 marca br. 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br. 
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br. 

1.Świat substancji 
2.Niebezpieczne substancje 
b. Uszkodzenia ciał 
Choroby zakaźne i zapobieganie im 
c. Niebezpieczne organizmy 
Uzależnieni 

 

INFORMATYKA –MałgorzataRutkowska 

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 26 marca do 27 marca br. 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br. 
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br. 

a) Sprawdź słówko - opracowanie ilustrowanego 
słownika języka w tabeli - edytor tekstu. 
b) Scratch - co to jest? - wprowadzenie do 
środowiska. 
c) 8.04.2020 - ----------- 

 

PLASTYKA – IzabellaAmbroziak 

proponowane formy i terminy 
konsultacji z uczniami i rodzicami 

30 marca- termin przesłania przez uczniów 
zdjęcia pracy plastycznej (technika frotażu) 
b) 30 marca-6 kwietnia- termin udostępniania 
uczniom materiałów do zadania i przesłania 
przez uczniów zdjęcia pracy plastycznej (plama 
barwna w pracy plastycznej) 
c)6-10 kwietnia termin udostępniania uczniom 
materiałów do zadania i przesłania przez 
uczniów 
zdjęcia pracy plastycznej (znak plastyczny) 

zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 
a) od 26 marca do 27 marca br. 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br. 
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br. 

a) Frotaż jako technika graficzna 
b) O plamach barwnych w malarstwie 
c) O znaku plastycznym 
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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 – jeśli by to było możliwe, 
jak nie to od poniedziałku do piątku 
 

zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 
a) od 26 marca do 27 marca br. 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br. 
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br. 

a) dokończenie szybowca z drewna i kartonu 
b) praca wytwórcza – projekt „samochodu 
marzeń” z mat. papierniczych 
c) praca wytwórcza – origami – zwierzęta 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – KarolCieślak 

proponowane formy i terminy 
konsultacji z uczniami i rodzicami 

Wysyłanie materiałów z wych. fiz. w formie kart 
pracy, raz na tydzień. 
Konsultacje z rodzicami codziennie w razie 
potrzeby rodzica lub nauczyciela. 

zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 
a) od 26 marca do 27 marca br. 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br. 
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br. 

W zdalnym nauczaniu wych. fiz. należy wziąć 
pod 
uwagę wszystkie 4 obszary nauczania tj. 
1. rozwój fizyczny i sprawność fizyczna, 
2. aktywność fizyczna, 
3. bezpieczeństwo w aktywności fizycznej, 
4. edukacja zdrowotna, 
w zakresie wiedzy ucznia, zgodnie z 
treściami podstawy programowej. 
Na podstawie kart pracy uczniowie 
opracowują zagadnienia dotyczące wymagań 
szczegółowych w zakresie wiedzy i za to są 
oceniani. 
W związku z tym ,że nauczyciel nie może 
ocenić umiejętności ucznia na odległość oraz 
zlecać ćwiczenia fizyczne bez nadzoru, 
powyższa forma pracy w postaci karty pracy 
jest zasadna. W związku z tym , że uczeń 
opracowuje materiał w formie teoretycznej, 
proponuje nie przeciążać uczniów , biorąc 
pod uwagę inne przedmioty, i zlecać 
opracowywanie kart pracy 1raz na tydzień. 
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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 26 marca do 27 marca br. 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br. 
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br. 

-Powtórzenie materiału ze sprawdzianu 
 
-Muzyka w świecie antycznym. 

 

RELIGIA 

Klasa 4a 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Dziennik Vulcan, e-mail, skype, messenger, 
platforma googlehangouts,  W czasie planu 
lekcji, które odbywały się podczas zajęć w 
szkole 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 
        od 26 marca do 27 marca br. 
        od 30 marca do 3 kwietnia br. 
        od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

 
-przygotowanie do testu wielki post 
-rozwiązanie testu – wielki Post 
-mówienie i poprawa testu o Wielkim Poście 

 


