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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 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca 

 

25.05 Obliczanie wartości wyrażeń    
arytmetycznych. 
27.05 Obliczanie wartości wyrażeń 
arytmetycznych w zadaniach tekstowych. 
28.05 Rozwiązywanie zadań tekstowych 
1.06 Wyrażenia arytmetyczne w zadaniach 
tekstowych. 
3.06 Powtórzenie wiadomości z wyrażeń 
arytmetycznych. 
4.06 Wielokąty i ich własności. 
5.06 Rysowanie wielokątów o danych 
własnościach. 

 
 

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 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca 

 

a) 1.„Legendy ojczyste”- powtórzenie 

wiadomości, 

2.-podsumowanie rozdziału, 

3.- ćwiczenia sprawdzające 

b) 1.Dlaczego nie należy się spóźniać?- 

„Spóźniony słowik”J. Tuwim 

2.Tylko jedna mama na...J. Kulmowa „Mamy 

mamę” 

3. Zdania i równoważniki zdania. 

. 

 

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 
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zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca 

 

a) My day - czynności dnia codziennego. 

Tomek and friends - reading - czytanie 

historyjki obrazkowej, ćwiczenia do tekstu. 
Present Simple - wprowadzenie czasu Present 

Simple. Lekcja online. 
b) Buying a ticket - kupowanie biletu. 

Adverbs of frequency - określanie częstotliwości 

wykonywania czynności za pomocą 

przysłówków. Lekcja online. 
Clanker the Robot - reading - czytanie               

historyjki obrazkowej, ćwiczenia do tekstu. 

 

 

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 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca 

 

 

 

 

 

a) Żołnierze niezłomni.  

b) Bohaterowie Solidarności. 

 

 

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 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca 

 

a) Sposoby odżywiania się organizmów. 

Przystosowanie organizmów do zdobywania 

pokarmów. Las jako środowisko życia 

organizmów. 

b) Łąka jako Środowisko życia organizmów. 

Rośliny uprawne. Wody stojące i płynące. 
 

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 

-  Scratch - podsumowanie wiadomości 
-  Liczby w komórkach - kolorowe słupki. 
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oddziałach w okresach:  

a) od 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca 

 

 

PLASTYKA – Izabella Ambroziak 

proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

a)do 29 maja zapoznanie się z materiałem i 

wykonanie zadania 
b)do 5 czerwca 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 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca 

 

 

 

 

a)Paleta malarza- wszystko o barwach 
b)Kompozycja kolorystyczna 

 

 

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: 

c) od 25 maja do 29 maja 

d) od 1 czerwca do 5 czerwca 

 

a) projekt pojemnika z kartonu na długopisy – 
praca wytwórcza – od 20.V do 3.VI 
b) origami – od 3.VI do 10.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 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca 

 

a) 25-29 05.2020 

Gry i zabawy ruchowe na małej 

przestrzeni. 

Propozycja ćwiczeń z przyborami. 

Bezpieczeństwo podczas aktywności 

ruchowej- materiał do zapoznania. 

Propozycja ćwiczeń ogólnorozwojowych. 

b)1-5 06.2020 

Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę 

ciała. 

Zasady poruszania się po boisku w grach 
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zespołowych- materiał do zapoznania. 

Ćwiczenia rozciągające wszystkie partie 

mięśniowe. 

Propozycja ćwiczeń tanecznych. 
 

 

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 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca 

 

 

-Słuchanie wybranych utworów muzycznych. 

 
-Słuchanie wybranych utworów muzycznych -
krótka notatka 
 

 


