
26.04 - 30.04.2021 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania                              

i sprawdzania wiedzy 

imię                           

i nazwisko     

   nauczyciela 

Klasa 1B 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

- na majówkę; 
- na wycieczce w lesie; 
- moja mała ojczyzna; 
- czytanie planu – mapy; 
- kilometr jako miara długości; 
- rozwiazywanie zadań 

tekstowych 

-dziennik elektroniczny, 
- MsTeams, 
- grupa klasy na 
Messenger. 
 

Małgorzata  
Krzemińska 

Religia - wyjaśnia powołanie Bożej 
rodziny do misji dzielenia się 
wiarą i do dawania świadectwa 
życiem. 

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 1. A fun game – czytamym                                   
i odgrywamy historyjkę. 

2. Eyes, ears, mouth and nose – 

śpiewamy piosenkę i odgrywamy 

historyjkę 

Microsoft Teams,                      

Librus (e-dziennik) 

Ewelina 

Ostrowska 

Klasa 2 B 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Co jest przyjazne, a co szkodliwe? 

• Szkodliwe i przyjazne 

zachowania człowieka 

wobec środowiska 

naturalnego. 

Platforma Microsoft 

Teams oraz dziennik 

elektroniczny Librus 

 

Joanna 

Peranowska 



• Pomniki przyrody i parki 

narodowe. 

• Rozwiązywanie zadań 

tekstowych, 

porównywanie różnicowe, 

obliczenia pieniężne, 

wagowe, zegarowe. 

Jak pokonać siły natury? 

• Znaczenie żywiołów, 

zalety i zagrożenia. 

• Poznanie pracy strażaka. 

• Bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe. 

• Dodawanie i 

odejmowanie liczb w 

zakresie 100. 

Dbamy o nasze otoczenie. 

• Znaczenie zieleni w 

naszym otoczeniu. 

• Praca z tekstem, 

wyjaśnienie pojęcia 

uczciwość. 

• Części opowiadania. 

• Związek dodawania i i 

odejmowania. 

Ze starego- nowe. 

• Recykling jako sposób na 

zmniejszenie ilości 

odpadów. 

• Zasady segregacji śmieci. 

Ćwiczenia gramatyczno – 

ortograficzne. 

Dzień odkrywców- Dzień Ziemi. 

• Kształtowanie postaw 

proekologicznych. 



• Praca z tekstem. 

Ćwiczenia w czytaniu oraz 

czytanie z podziałem na 

role. 

• Doskonalenie 

umiejętności w zakresie 

czterech podstawowych 

działań. 

Religia - wie, jakie są podstawowe skutki 

przyjmowania sakramentów;                        

- stara się wskazać i wyjaśniać 

symbole poszczególnych 

sakramentów. 

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 1. Have you got a … ? pytamy                    
o posiadane przedmioty; 
Zabadoo says – zabawa 
ruchowa: utrwalanie poleceń. 

2. My favourite colour is … - 
śpiewamy piosenkę. 

Teams, Librus Marta 

Kasprowicz 

Klasa 3A 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Nasza Ojczyzna 

1. Wielki Polak Jan Paweł II                                                                        
2. Polacy za granicą     

W świecie książek 

3.  Kto lubi czytać?                          
4.  Świat gazet i czasopism                                                               
5.  Mnożenie i dzielenie liczb 
przez 10  w zakresie 1000.                                        
6. Rozszerzenie zakresu 
liczbowego do 10 000. 

Platforma Microsoft 

Teams oraz dziennik 

elektroniczny Librus 

Wioletta Bala 



Religia 1. Eucharystia. 

2. Znaczenie Mszy Św. 

Komunikacja poprzez 

dziennik elektroniczny 

Librus i platformę 

Microsoft Teams. 

Ks. Paweł 

Cudny 

Język angielski 1. Street Food around the world -
słuchamy i czytamy o ulicznym 
jedzeniu w innych krajach oraz 
śpiewamy piosenkę. 
 
2. Praca z ćwiczeniami – 
umiejętności językowe. 

Platforma Microsoft 

Teams oraz dziennik 

elektroniczny Librus 

Alina Brzykcy 

 

 


