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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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4 maja do 8 maja br. 

 

 

 

 

27.04 Mnożenie pisemne liczby wielocyfrowej 

przez liczbę jednocyfrową 

29.04 Ćwiczenia w mnożeniu przez liczbę 

jednocyfrową. 

30.04 Mnożenie pisemne-ćwiczenia 

4.05 Zastosowanie mnożenia pisemnego do 

rozwiązywania zadań tekstowych 

6.05 Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

7.05 Powtórzenie wiadomości z mnożenia 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4 maja do 8 maja br. 

1)O jakich wydarzeniach opowiada legenda 

„Piast” 

2)Pisownia wyrazów z ch i h 

3) Jaki związek z herbem Warszawy ma 

poznana legenda? 

Cykl lekcji związanych z lekturą „Tajemniczy 

ogród”: 

4) Realia świata przedstawionego w powieści 

„Tajemniczy ogród” 

5) Mary, Dick czy Collin- który z bohaterów 
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lektury zyskał moją największą sympatię? 

6) Dlaczego lord Craven unikał Collina? 

Rozmawiamy o trudnych relacjach ojca z 

synem. 

7) Jaką rolę w życiu trójki dzieci odegrał 

tajemniczy ogród? 

 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4 maja do 8 maja br. 

 

a. Revision – powtórzenie wiadomości z  

działu 5, ćwiczenia pisemne. 

Reinforcement worksheet – uzupełniamy 

kartę pracy. 
b. People – rzeczowniki i przymiotniki – 

opisywanie cech różnych przedmiotów, 

zwierzów i osób. 

Tomek and friends – reading – czytanie 

historyjki obrazkowej, ćwiczenia do 

tekstu. 
Have you got blue eyes? – pytania o wygląd z 

czasownikiem have got. 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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4 maja do 8 maja br. 

 

 

 

a) Powtórzenie wiadomości z działu 4. 

b) Józef Piłsudski i jego żołnierze. 

 

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 

a) Uzależnienia 

Zdrowy styl życia 

b) Przyroda ożywiona i nieożywiona 
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oddziałach w okresach:  
a) od 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4 maja do 8 maja br. 

 

Formy ukształtowania powierzchni Ziemi 

 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4 maja do 8 maja br. 

- Scratch - rysuj z Mruczkiem 

-  Liczby w komórkach - zbieranie 

i przechowywanie danych 

 

PLASTYKA – Izabella Ambroziak 

proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
a)4 maja- termin wykonania pracy 
plastycznej 
b)8 maja-termin wykonania pracy 
plastycznej 

 

 

zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4 maja do 8 maja br. 

a. Projekt logo- kompozycja w kole, 

kwadracie lub prostokącie. 

b. Kolaż jako technika plastyczna 

 

 

 

 

 

 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4 maja do 8 maja br. 

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. 
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zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4 maja do 8 maja br. 

27.04 Aktywność fizyczna z przyborami 

własnymi. 

28.04 Pojęcie tętna spoczynkowego i 

powysiłkowego - materiał do zapoznania. 

29.04 Wykonanie próby siły mięśni brzucha oraz 

gibkości kręgosłupa w domowych warunkach 

30.04 Ćwiczenia relaksacyjne. 

04.05 Ćwiczenia funkcjonalne. 

05.05 Pojęcie technika i taktyka - materiał do 

zapoznania. 

06.05 Ćwiczenia wspomagające utrzymywanie 

prawidłowej postawy ciała. 

07.05 Zasady dowolnej gry zespołowej - 

materiał do wykonania. 

 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4 maja do 8 maja br. 
 

-Wspólne słuchanie muzyki; 

-O muzyce na Chwałę Boga; 

 

 


