
Klasa 1A 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania                              

i sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko     

   nauczyciela 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

22.03.-26.03 

- Historia dzbanka.                                                                  
- Segregujemy odpady.                                                               
- U lekarza.                                                                              
- Zadania dodatkowe.                                                          
- Dbam o zdrowie. 

29.03-31.03 

- Przygotowania do świąt.                                                         
- Świąteczny stół.                                                                      
- Śmigus-Dyngus. 

07.04-09.04 

- Zadania dodatkowe.                                               
- Nasze ulubione zajęcia.                                                   
- Niezwykła kolekcja. 

 

Komunikacja z uczniem 

poprzez aplikację 

Teams/dziennik elektroniczny/ 

Massenger .  

 

Klaudia  Kupiec 

 

Religia 24.03.2021r.- 31.03.2021r.                                          

- wymienia i wyjaśnia zadania 

poszczególnych osób budujących 

wspólnotę parafialną. 

- wyjaśnia, co oznacza uroczysty wjazd 

Pana Jezusa do Jerozolimy. 

07.04.2021r.                                                                            

- opowiada czym była Ostatnia Wieczerza                 

i że wtedy Jezus ustanowił Sakrament 

Eucharystii i  kapłaństwa. 

Komunikacja z uczniami 

wysyłanie zadań, poleceń 

poprzez dziennik elektroniczny 

Librus oraz przez platformę 

Microsoft Teams. Sprawdzanie 

wiedzy poprzez wysyłanie 

przez uczniów wykonanej 

pracy (w formie zdjęcia) na 

w/w przekaźniki elektroniczne. 

Ewa Żelisko 

Klasa 1B 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

22.03 – 26.03.2021 r. 
- święto drzewa; 
- historia dzbanka – dwuznak dz; 
- segregujemy odpady; 
- u lekarza; 
- dbam o zdrowie; 
- rozwiazywanie zadań na dodawanie                             

i odejmowanie w zakresie 20, obliczenia 

długości – centymetr 

29.03 – 09.04.2021 r. 
- przygotowania do świąt; 
- świąteczny stół; 
- śmigus-dyngus; 
- nasze ulubione zajęcia; 
- niezwykłe kolekcje; 

- dziennik elektroniczny 
- MsTeams 
-  Messenger 
 

Małgorzata  
Krzemińska 



- obliczenia pieniężne, rozwiazywanie 

zadań tekstowych 

Religia 23.03.2021r. - 30.03.2021r. 

- wymienia i wyjaśnia zadania 

poszczególnych osób budujących 

wspólnotę parafialną. 

- wyjaśnia, co oznacza uroczysty wjazd 

Pana Jezusa do Jerozolimy. 

 

Komunikacja z uczniami 

wysyłanie zadań, poleceń 

poprzez dziennik elektroniczny 

Librus oraz przez platformę 

Microsoft Teams. Sprawdzanie 

wiedzy poprzez wysyłanie 

przez uczniów wykonanej 

pracy (w formie zdjęcia) na 

w/w przekaźniki elektroniczne. 

Ewa Żelisko 

Klasa 2A 

 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

22.03.2021-26.03.2021                                         
Radośnie i bezpiecznie 

- Zasady prowadzenia rozmowy 
telefonicznej służącej wezwaniu pomocy. 
Wyjaśnienie, na czym polega pierwsza 
pomoc. Wyposażenie apteczki. Poznawanie 
pracy ratownika medycznego. 

- Tworzenie zdań złożonych za pomocą 
spójników: i, dlatego, więc. 

- Znaki interpunkcyjne na końcu zdań 
oznajmujących, pytających i rozkazujących. 

- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 
bez przekroczenia progu dziesiątkowego, 
obliczenia pieniężne, określenia o tyle 
mniej, o tyle więcej. Rozwiązywanie zadań 
tekstowych- porównywanie różnicowe. 

Wiosna w przyrodzie i w nas 

- Uświadomienie znaczenia dobroci                            
i uśmiechu w naszym życiu. 

- Ćwiczenia utrwalające pisownię rz po 
spółgłoskach. Tworzenie zdań złożonych, 
funkcja przecinka. Pisownia wyrazu 
pszczoła. 

- Wiosenne prace w polu i ogrodzie 
Sprzymierzeńcy człowieka i szkodniki w 
ogrodach. 

- Odczytywanie wskazań zegara, 

wprowadzenie pojęć: minuta, kwadrans. 

Doskonalenie umiejętności dodawania                        

                                                  

Platforma Microsoft Teams 

oraz dziennik elektroniczny 

Librus 

 

                                    

Dorota 

Michniewicz-

Stryjek 

 



i odejmowania w zakresie 100. Obliczenia 

kalendarzowe, pisanie dat. 

29.03.2021- 31.03.2021                                        
Wiosna w przyrodzie i w nas. 

- Co słychać wiosną u zwierząt? 

- Cykl rozwojowy ssaków, ptaków, płazów                             
i owadów. 

- Rozważania nad losem tytułowych 
bohaterów baśni Christiana Andersena 
„Pięć ziarenek grochu”. 

- Doskonalenie umiejętności 
rachunkowych- obliczenia w zakresie 100. 
Etapowe rozwiązywanie zadań złożonych                
– porównywanie różnicowe, obliczanie 
odległości (kilometry). 

Wielkanoc                                                     - 
Przygotowanie do Świąt Wielkanocnych.                   
- Wielkanocne zwyczaje. 

- Ozdabianie jajka i wykonanie kartki wg 
własnego pomysłu. Redagowanie i pisanie 
życzeń wielkanocnych. 

07.04.2021- 09.04.2021                                 

Dbamy o nasze środowisko 

- Cywilizacja a potrzeby środowiska 
naturalnego. Szkodliwe i przyjazne 
zachowania człowieka wobec środowiska 
naturalnego.  

- Pomniki przyrody i parki narodowe. 

- Znaczenie ognia, ziemi, wody i powietrza- 
zalety i zagrożenia. Poznanie pracy 
strażaka. 

- Pisownia wybranych wyrazów z ż, rz. 

- Zachowanie zgodne z zasadą uczciwości. 

- Dodawanie i odejmowanie z 
przekroczeniem progu dziesiątkowego- 
obliczenia w zakresie 100. Rozwiązywanie 
zadań tekstowych- obliczanie odległości, 
etapowe rozwiązywanie zadań złożonych, 
zaznaczanie wskazań zegara 



Religia 26.03.2021r. – 30.03.2021 r.                                             

- wyjaśnia znaczenie Triduum Paschalnego 

w roku liturgicznym. 

09.04.2021r.                                                                        

- objaśnia  terminy Wielkanoc, Paschał, 

Alleluja, niedziela- dzień pański i związki 

między nimi 

 

Komunikacja z uczniami 

wysyłanie zadań, poleceń 

poprzez dziennik elektroniczny 

Librus oraz przez platformę 

Microsoft Teams. Sprawdzanie 

wiedzy poprzez wysyłanie 

przez uczniów wykonanej 

pracy (w formie zdjęcia) na 

w/w przekaźniki elektroniczne. 

 

Ewa Żelisko 

Język angielski 22.03 – 26.03.2021                                                 

1. Now I know 

2. Praca z ćwiczeniami - umiejętności 

językowe. 

29.03 - 31.03. 2021                                                      

Can I have some pasta? - mówimy 

rymowankę, słuchamy nagrania i piszemy. 

07.04 - 09.04.2021                                                                        

1. Praca z ćwiczeniami - umiejętności 

językowe. 

2. In the café - słuchamy historyjki 

obrazkowej, czytamy i odgrywamy ją. 

Platforma Microsoft Teams 

oraz dziennik elektroniczny 

Librus 

Alina Brzykcy 

Klasa 2 B 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

           22.03.2021–26.03.2021 

       Przyroda budzi się do życia.     

• Wypowiedzi na temat wiosennych 

zmian w przyrodzie. 

• Rozwiązywanie zadań 

wymagających mnożenia i dzielenia 

w zakresie 30. „Wiosenny kolaż” – 

praca plastyczna. 

• Naturalny tor przeszkód – zabawy                   

i gry terenowe z uwzględnieniem 

zasad bezpieczeństwa. 

• Przyroda wiosną. Poznawanie 

kwiatów kwitnących wczesną 

wiosną. Rozmowa o ochronie 

roślin.   

•  Tworzenie rodzin wyrazów. 

Rozwijanie grup podmiotu                                       

i orzeczenia. Utrwalanie pisowni 

wyrazów z rz.  

Platforma Microsoft Teams 

oraz dziennik elektroniczny 

Librus 

 

Joanna 

Peranowska 



• Dodawanie i odejmowanie pełnymi 
dziesiątkami – obliczenia w 
zakresie 100. Odróżnianie cyfr 
dziesiątek i jedności. Obliczenia 
pieniężne. 

• Rozmowa o znaczeniu wody w 
przyrodzie, sposobach ochrony 
przed powodziami. 

• Utrwalanie wiadomości o 
rzeczowniku, czasowniku                                  
i przymiotniku. 

• Ćwiczenia i łamigłówki językowe, 
utrwalające pisownię wyrazów o 
mieszanych trudnościach 
ortograficznych. 

• Nauka piosenki „Przyszła Pani 
Wiosna”, wykonanie wersji 
instrumentalnej piosenki na 
własnoręcznie wykonanym 
instrumencie perkusyjnym. 
 

              29.03.2021-09.04.2021 

               Radośnie i bezpiecznie. 

• Doskonalenie umiejętności 

mnożenia. Waga i ważenie – 

wprowadzenie pojęcia dekagram, 

obliczenia wagowe, wyrażenia 

dwumianowane.  

• Ćwiczenia w głośnym czytaniu, 

czytaniu z podziałem na role. 

Rozwijanie zdań. 

• Ustne i pisemne redagowanie 

opowiadania na podstawie 

historyjki obrazkowej,                                    

z wykorzystaniem podanych 

czasowników  

i pytań.  

• Numeracyjne przypadki dodawania 

– obliczenia w zakresie 100, 

dodawanie bez przekraczania 

progu dziesiątkowego. 

Rozwiązywanie 

zadań 

• Wypowiedzi na temat 

świątecznych przygotowań                              

i wielkanocnych zwyczajów, 

•  Ozdabianie wydmuszki                                        

i wykonanie świątecznej kartki wg 

własnego pomysłu. 



• Redagowanie i pisanie życzeń 
wielkanocnych. Praca z 
kalendarzem – wyszukiwanie                                  
i pisanie dat. 

• Zasady przygotowania roweru do 

jazdy i zachowania bezpieczeństwa 

podczas jazdy. 

• Wskazywanie kolejnych wydarzeń 

w opowiadaniu. Ćwiczenia                              

w głośnym czytaniu. 

• Zasady prowadzenia rozmowy 

telefonicznej służącej wezwaniu 

pomocy.  

• Dodawanie i odejmowanie                                    

w zakresie 100 bez przekraczania 

progu dziesiątkowego. 

• Omówienie sposobów udzielania 

pierwszej pomocy. Doskonalenie 

umiejętności wzywania pomocy 

przez telefon. 

• Tworzenie rysunku odbicia                             

w wodzie z wykorzystaniem 

narzędzia Aerograf w programie 

Paint oraz odbicia w poziomie. 

 

Religia 23.03.2021r.- 30.03.2021r. 

- wyjaśnia znaczenie Triduum Paschalnego 

w roku liturgicznym. 

- objaśnia  terminy Wielkanoc, Paschał, 

Alleluja, niedziela - dzień pański i związki 

między nimi. 

 

Komunikacja z uczniami 

wysyłanie zadań, poleceń 

poprzez dziennik elektroniczny 

Librus oraz przez platformę 

Microsoft Teams. Sprawdzanie 

wiedzy poprzez wysyłanie 

przez uczniów wykonanej 

pracy (w formie zdjęcia) na 

w/w przekaźniki elektroniczne 

Ewa Żelisko 

Język angielski 22-26.03.2021 

1. A healthy diet – poznajemy słownictwo, 
czytamy i odgrywamy historyjkę 
obrazkową. 
2. Bob and Olly – słuchamy, czytamy                               

i odgrywamy historyjkę obrazkową. 

29.03 – 09.04.2021 
1. Now I know – omówienie i 

podsumowanie materiału z rozdziału 4           
i przygotowanie do testu. 

2. Przeprowadzenie sprawdzianu – Test 4. 
 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Klasa 2C 



Edukacja 

wczesnoszkolna 

22.03-26.03.2021 

• Funkcja przecinka, tworzenie zdań 
złożonych. 

• Wprowadzenie pojęcia minuta. 

• Wprowadzenie pojęcia kwadrans. 

• Etapy powstawania owocu. 

• Wiosenne prace  w polu i ogrodzie. 

• Obliczenia kalendarzowe, pisanie 
dat. 

• Cykl rozwoju ssaków, ptaków, 
płazów i owadów. 
 

29.03-31.03.2021 

• Świąteczne zwyczaje i 
przygotowania do Wielkanocy. 

• Cywilizacja, a potrzeby środowiska 
naturalnego. 

• Pomniki przyrody i parki narodowe. 

• Znaczenie ognia, ziemi, wody                             
i powietrza. 

• Praca strażaka. 
 

06.04-09.04.2021 

• Znaczenie zieleni w mieście. 

• Wyodrębnienie części 
opowiadania: wstęp, rozwinięcie                       
i zakończenie. 

• Związek dodawania                                                 
z odejmowaniem. 

• Recykling jako sposób na 
zmniejszenie ilości odpadów. 

• Pisownia czasowników                                         
z końcówkami –uje, uję. 

 

 Poprzez: Microsoft Teams, 

Librus (e-dziennik) 

Ewa Zielińska 

Religia 24.03.2021r.- 31.03.2021r.                                                 

- wyjaśnia znaczenie Triduum Paschalnego 

w roku liturgicznym. 

- objaśnia  terminy Wielkanoc, Paschał, 

Alleluja, niedziela- dzień pański i związki 

między nimi. 

07.04.2021r.                                                                   

- umie opowiedzieć Ewangelię o drodze                   

i spotkaniu uczniów z Jezusem w Emaus. 

Komunikacja z uczniami 

wysyłanie zadań, poleceń 

poprzez dziennik elektroniczny 

Librus oraz Microsoft Teams. 

Sprawdzanie wiedzy poprzez 

wysyłanie przez uczniów 

wykonanej pracy (w formie 

zdjęcia) na w/w przekaźniki 

elektroniczne. 

Ewa Żelisko 

Klasa 3A 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

22. 03 - 26.03. 2021                                      

Wyruszamy w podróż  

Platforma Microsoft Teams 

oraz dziennik elektroniczny 

Librus 

Wioletta Bala 



1. Budowa i działanie kompasu. 

Wyznaczanie kierunków świata. 

2. Środki transportu lądowego. Nazwy 

zawodów związanych z transportem 

kolejowym. 

3. Rodzaje środków transportu wodnego. 

Pisownia czasowników z „ą, ę” w czasie 

przeszłym. 

4. Środki transportu powietrznego. Zasady 

zachowania na lotnisku. 

5. Budowa liczby trzycyfrowej. Dodawanie  

i odejmowanie w zakresie 1000. 

Wprowadzenie pojęcia „tona”. 

29.03 - 09. 04. 2021                                       

W krainie fantazji        

1. Rozmowa o tym, co jest w życiu 

najważniejsze. Rzeczowniki – nazwy uczuć. 

2. W świecie mitów – rozważania 

dotyczące nadziei. Utrwalenie wiadomości 

o przymiotniku. 

3. Poznanie niezwykłych budowli świata. 

Praca architekta. Stopniowanie 

przymiotnika. 

4. Zawody związane z teatrem. Rodzaje 

lalek teatralnych. 

5. Wielkanoc                                                                    

- Przygotowania do świąt wielkanocnych. 

Symbolika wielkanocnej święconki.                                  

– Tradycje wielkanocne – zwyczaje                                   

i obrzędy. Tworzenie wielkanocnego menu. 

6. Odejmowanie i dodawanie w zakresie 

1000 – różne sposoby obliczania sum. 

                                           

Religia 22. 03 - 26.03. 2021                                           

1. Nauczanie Pana Jezusa. 

2. Utrwalanie modlitw do I Komunii 

Świętej. 

29.03 - 09. 04. 2021                                               

1. Znaczenie i sens przypowieści. 

Komunikacja poprzez dziennik 

elektroniczny Librus i 

platformę Microsoft Teams. 

Sprawdzanie wiedzy poprzez 

wysyłanie przez uczniów 

wykonanej pracy na w/w 

przekaźniki elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 



2. Nauka spowiedzi. 

Język angielski 22.03 – 26.03.2021                                                 

1. Sandy’s breakfast - słuchamy, czytamy i 

odgrywamy historyjkę obrazkową oraz 

zapisujemy godziny. 

2. Praca z ćwiczeniami - umiejętności 

językowe. 

29.03 - 31.03. 2021                                                      

Monday, Tuesday… - słuchamy i 

odgrywamy dialog oraz spiszemy o 

posiłkach i dniach tygodnia 

07.04 - 09.04.2021                                                                        

Praca z ćwiczeniami - umiejętności 

językowe 

Platforma Microsoft Teams 

oraz dziennik elektroniczny 

Librus 

Alina Brzykcy 

Klasa 3B 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

22- 26  marca 2021 r. 
1. Dzieła architektury. Niezwykłe budowle 
na świecie.  
2. Wizyta w teatrze. Praca aktora i inne 
zawody związane z teatrem. 
3. Magia teatru. Wzbogacanie słownictwa 
związanego z teatrem. 
4. Nadchodzi Wielkanoc. Przygotowania do 
świąt. Symbolika zawartości wielkanocnej 
święconki. 
5. Wielkanocne tradycje. Polskie zwyczaje                   
i obrzędy wielkanocne. 
6. Dodawanie i odejmowanie liczb 

trzycyfrowych różnymi sposobami , w tym 

sposobem pisemnym. 

29- 31  marca 2021 r. 

1. Nasza Ziemia. Wpływ działań człowieka 
na stan naszej planety.  

2. Las naszym skarbem. Znaczenie lasu – 
kształtowanie postaw ekologicznych. 

3. W parku narodowym. Poznawanie 
wybranych parków. Zasady zachowania                  
w parkach narodowych. 

4. Dodawanie i odejmowanie liczb 

trzycyfrowych z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego sposobem pisemnym. 

07- 09  kwietnia 2021 r. 

Microsoft Teams,                      

Librus (e-dziennik) 

Iwona                

Karczmarczyk 



1. Chrońmy to, co najcenniejsze. Zwierzęta 
zagrożone wyginięciem.  

2. W pracowni mistrza Matejki. Kronikarz 
naszej historii. 

3. Polacy za granicą. Poznanie sylwetek 
wybitnych Polaków. 

4. Rozwiązywanie zadań tekstowych – 

obliczanie odległości . porównywanie 

różnicowe. 

Religia 22. 03 - 26.03. 2021                                           
1. Nauczanie Pana Jezusa. 
2. Utrwalanie modlitw do I Komunii 
Świętej. 
29.03 - 09. 04. 2021                                               
1. Znaczenie i sens przypowieści. 
2. Nauka spowiedzi. 

Komunikacja poprzez dziennik 

elektroniczny Librus i 

Microsoft Teams. Sprawdzanie 

wiedzy poprzez wysyłanie 

przez uczniów wykonanej 

pracy na w/w przekaźniki 

elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

 

Język angielski 22 – 26.03.2021                                                                        

1. Przeprowadzenie sprawdzianu – Test 4. 

2. Meal Times – poznajemy nazwy posiłków 

i artykułów spożywczych oraz mówimy 

wierszyk. 

29.03 – 09.04.2021 
1. Sandy’s breakfast – słuchamy, czytamy i 

odgrywamy historyjkę obrazkową oraz 
zapisujemy godziny. 
 

2. Monday, Tuesday … - słuchamy i 
odgrywamy dialog oraz piszemy o 
posiłkach i dniach tygodnia 

 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

 

 

 


