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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 11 maja do 15 maja br., 

b) od 18 maja do 22 maja br. 

 

 

 

4.04 Zastosowanie mnożenia pisemnego do 
rozwiązywania zadań tekstowych. 
6.05 Rozwiązywanie zadań tekstowych 
7.05 Powtórzenie wiadomości z mnożenia 
pisemnego. 
11.05 Dzielenie pisemne-wprowadzenie 
13.05 Dzielenie pisemne. 
14.05 Dzielenie pisemne-ćwiczenia. 
18.05 Zastosowanie dzielenia pisemnego do 
rozwiązywania zadań tekstowych. 
20.05 Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem 
dzielenia pisemnego. 
21.05 Powtórzenie wiadomości z dzielenia 
pisemnego 

 

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 11 maja do 15 maja br., 
b) od 18 maja do 22 maja br. 

a) Do jakich faktów historycznych i wydarzeń 

legendarnych nawiązuje poznana legenda? 

-”Stopka królowej Jadwigi” 

Czego dowiadujemy się z treści utworu o 

czasach króla Zygmunta Augusta?- M. Kruger 

„Głowy wawelskie” 

Kim była Pani Twardowska? 

Raz- dwa-trzy! O rymie. 

b)Podążamy śladami Lutka- bohatera poznanej 

legendy „Złota kaczka” 

Podsumowujemy naszą wiedzę o częściach 

mowy 

Wypowiedzenie i jego rodzaje. 
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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 11 maja do 15 maja br., 
b) od 18 maja do 22 maja br. 

a. Asking about family – pytanie o 

posiadanych członków rodziny z zastosowaniem 

czasownika have got. 

This is my dog. – określanie 

przynależności przedmiotów za pomocą 

przymiotników dzierżawczych i 

zaimków wskazujących. Lekcja online. 
Clanker the Robot – reading – czytanie 

historyjki obrazkowej, ćwiczenia do 

tekstu. 
b. Amazing Talents – utalentowane dzieci 

– wyrażanie opinii w oparciu o 

przeczytany tekst. 

My little sister – opisywanie członków 

swojej rodziny z uwzględnieniem 

danych osobowych, wyglądu, 

osobowości i posiadanych talentów. 
Revision – powtórzenie wiadomości z działu 6. 

Lekcja online. 

 

 

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 11 maja do 15 maja br., 
b) od 18 maja do 22 maja br. 

 

 

 

a. Miasto z morza. Lekcja online. 

b. Szare Szeregi. Lekcja online. 

 

 

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 11 maja do 15 maja br., 

b) od 18 maja do 22 maja br. 

a) Przyroda ożywiona i nieożywiona, formy 

ukształtowania powierzchni 

b) Warunki życia na lądzie, organizmy 

najbliższej okolicy 
 

 

INFORMATYKA – Małgorzata Rutkowska 
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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 11 maja do 15 maja br., 
b) od 18 maja do 22 maja br. 

-  Liczby w komórkach  - wpisywanie danych 
- Liczby w komórkach - kolorowe słupki. 
 

 

PLASTYKA – Izabella Ambroziak 

proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

a) 11 - 15 maja zapoznanie się z materiałem i 

wykonanie zadania 
b)18- 22 maja zapoznanie się z materiałem i 

wykonanie zadania 

 

zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 11 maja do 15 maja br., 

b) od 18 maja do 22 maja br. 

 

a)Rzemiosło artystyczne 
b)W świecie przedmiotów- wzornictwo 
przemysłowe 
 

 

 

 

 

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 4 maja do 8 maja 

b) od 11 maja do 15 maja br., 
c) od 18 maja do 22 maja br. 

a) origami – zwierzę – praca wytwórcza – od 6.V 
b) znaki drogowe dotyczące pieszych, ćwiczenia 
  – od 13.V  
c) projekt pojemnika z kartonu na długopisy – 
praca wytwórcza – od 20.V do 3.VI 
 

 

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 11 maja do 15 maja br., 

b) od 18 maja do 22 maja br. 

a)Pojęcie olimpiada i igrzyska olimpijskie- 
materiał do zapoznania. 
Ćwiczenia gimnastyczne w domowych 
warunkach. 
Zabawy taneczne. 
Zasady zdrowego odżywiania- zadanie do 
wykonania. 
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b) 
Ćwiczenia kształtujące siłę mięśni całego ciała.  
Zabawy ruchowe z 
przyborami.                                                              
Zdolności motoryczne człowieka- materiał do 
zapoznania. 
Ćwiczenia rozwijające zdolności koordynacyjne.  
 

 

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 11 maja do 15 maja br., 

b) od 18 maja do 22maja br. 

-Renesansowe granie i śpiewanie 

 
-'Złoty wiek' muzyki polskiej. 
 

 


