
 Klasa 1A 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Język angielski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religia  

09.11-13.11 
-Kto pracuje w teatrze? 
- Obserwujemy ptaki. 
-Jesienne popołudnie z tatą. 
- Dziwne zwyczaje sójek 
 

Komunikacja z uczniem poprzez 
aplikację Teams/dziennik 
elektroniczny/ Massenger . 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysłanie przez 
uczniów/rodziców wykonanej 
pracy w formie zdjęd/ skanu na 
pocztę elektroniczną/ 
Messenger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za pośrednictwem dziennika 
Librus, poprzez pracowniczy 
adres email, Microsoft Teams 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadao, poleceo 
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. 

KLAUDIA KUPIEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urszula Kisiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ewa Żelisko 
 
 
 
 
 

16.11-20.11 
-Andrzejkowe wróżby. 
-Coś do przytulania. 
-Czterej muzykanci z Bremy. 
-Nie ma to jak kot. 
-Nasi pupile. 

23.11-27.11 
- Przedświąteczne nastroje. 
-Pierwszy śnieg. 
-Jak ubieramy się zimą? 
-Rozwiązujemy problemy. 
-Lubię Gry 
 
 
9.11-13.11.2020r. 
- Wow! Colours! – czytamy i 
odgrywamy historyjkę. 
  
16.11-20.11.2020r. 
- Balloons – śpiewamy 
piosenkę i odgrywamy 
historyjkę. 
Łączymy i nazywamy kolory.
  
23.11-27.11.2020r. 
- Owoce i kolory – 
powtarzamy słownictwo z 
rozdziału 2. 
Owoce i kolory – zadania 
utrwalające rozdział 2.  
 
 
18.11.2020r.-25.11.2020r. 
- nazywa Boga swoim Ojcem; 
wyjaśnia, jak Bóg opiekuje się 
swoimi dziedmi. 
 
- wymienia dary pochodzące 
od Pana Boga: życie, chrzest i 
wiarę. 
 
 



KLASA 1B 

przedmiot tygodniowy zakres 
materiału 

sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

09.11 – 13.11.2020 r. 
- kurtyna w górę - litera y ; 
- narodowe święto 
niepodległosci; 
- kto pracuje w teatrze? 
- obserwujemy ptaki; 
- liczba 8, dodawamie 
i odejmowanie w zakresie 
8, znaki matematyczne 
większy, mniejszy 

- dziennik elektroniczny 
- MsTeams 
-  grupa klasy na Messenger 
 
 
 

Małgorzata  
Krzemioska 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

16.11 – 20.11.2020 r. 
- jesienne popołudnie z 
tatą – litera p, P; 
- dziwne zwyczaje sójek; 
- andrzejkowe zwyczaje; 
- coś do przytulania; 
- czterej muzykanci z 
Bremy; 
- figury geometryczne, 
liczba 9, dodawamie 
i odejmowanie w zakresie 
9, zadania tekstowe 

- dziennik elektroniczny 
- MsTeams 
-  grupa klasy na Messenger 
 
 

Małgorzata  
Krzemioska 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

23.11 – 27.11.2020 r. 
- nie ma jak kot – litera n, 
N; 
- nasi pupile; 
- pierwszy śnieg; 
- jak ubieramy się zimą? -  
litera b, B; 
- rozwiazujemy problemy; 
- zadania tekstowe, liczba 
10, rozkład liczb 9 i 10 na 
składniki 

- dziennik elektroniczny 
- MsTeams 
-  grupa klasy na Messenger 

Małgorzata  
Krzemioska 

Język angielski 9.11-13.11.2020r. 
- Colourful food – 
nazywamy kolory i 
owoce 
 
16.11-20.11.2020r. 
- What colour is it? – 
pytamy o koloryowoców. 
- What’s in the fruit 
salad?  

Za pośrednictwem dziennika 
Librus, poprzez pracowniczy 
adres email, Microsoft Teams 

Urszula Kisiel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

– słuchamy i śpiewamy 
piosenkę. 
 
23.11-27.11.2020r. 
- Wow! Colours! – 
czytamy i odgrywamy 
historyjkę. 
- Balloons – śpiewamy 
piosenkę i odgrywamy 
historyjkę. 

Religia 10.11.2020r.-17.11.2020r. 

- nazywa Boga swoim 
Ojcem; wyjaśnia, jak Bóg 
opiekuje się swoimi 
dziedmi. 
- wymienia dary 
pochodzące od Pana 
Boga: życie, chrzest i 
wiarę. 

 
24.11.2020r. 
- wie i opowiada o tym, 
że Pan Bóg obdarował 
człowieka rozumem 
i wolną wolą oraz 
zachęca go do wyboru 
dobra. 
 

 
 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadao, poleceo 
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 

przedmiot tygodniowy zakres 
materiału 

sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

09.11.2020-13.11.2020 

Polska- nasza ojczyzna 

- Skarby naszej Ziemi 
(poznanie bogactw 
naturalnych i ich 
znaczenia dla człowieka; 
Kopalnia soli w 
Wieliczce)  

- Narodowe Święto 
Niepodległości (symbole 
narodowe-kształtowanie 
prawidłowych postaw, 
utrwalenie Hymnu 
Polski, wykonanie 
chorągiewki) 

- Dwiczenia w czytaniu 

- Dwiczenia ruchowe 

- Numeracyje przypadki 
dodawania i 
odejmowania- 
obliczenia w zakresie 30. 
Rozwiązywanie zadao 
tekstowych- 
porównywanie 
różnicowe, obliczenia 
pieniężne. 

 Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Dorota 
Michniewicz-
Stryjek 



 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2020-20.11.2020 

Zabawy z listopadem 

- Pogodowy kalejdoskop 
(listopadowa pogoda i 
charakterystyczne dla 
niej zjawiska 
atmosferyczne, 
poznanie przyrządów do 
obserwacji pogody, 
odczytywanie 
temperatury na 
termometrach w 
pomieszczeniu i za 
oknem) 

- Stroje na jesienne 
chłody ( dostosowanie 
ubrao do pogody i pór 
roku, projektowanie 
jesiennych ubrao-
wyklejanie postaci  
skrawkami tkanin)  

- Modne-niemodne 
(pisanie przymiotników z 
nie; ) 

- Dwiczenia w czytaniu 

- Liczby w odejmowaniu- 
wprowadzenie pojęd 
odjemna, odjemnik, 
róznica. Obliczanie sum i 
różnic. Obliczenia 
pieniężne. 

- Warto byd 
sportowcem! (znaczenie 
sportu dla zdrowia i 
kształtowanie 
pożądanych cech 
charakteru, 
rozpoznawanie i 
nazywanie dyscyplin 
sportowych, znaczenie 
zwrotu „trening czyni 
mistrza”; pisownia nazw 
sportowców- 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorota 
Michniewicz-
Stryjek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 

 

 

 

 

 

zakooczenia -arz, -erz. 

- Nauka piosenki „W 
listopadzie” 

 

23 .11.2020-27.2020                                        

W   krainie   wyobraźni 

- Sposoby na długie 
wieczory (sposoby 
spędzania długich 
jesiennych wieczorów) 

- Tworzenie zdrobnieo- 
przygotowanie do 
wprowadzenia wymiany 
ch-sz 

 - Dodawanie i 
odejmowanie w zakresie 
30. 

 - Poznanie kompozycji 
listu. Pisownia imion, 
nazwisk, nazw 
miejscowości i ulic. 

- Tworzenie rodzin 
wyrazów. 

- Używanie przyimków 
do określania stosunków 
przestrzennych. Znaki 
interpunkcyjne na koocu 
zdao oznajmujących, 
rozkazujących i 
pytających. 

- Wprowadzenie pojęd 
liczby parzyste i 
nieparzyste 

- Mikołajki  

 

 

 

 

 

 

 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

 

 

 

 

 

 

Dorota 
Michniewicz-
Stryjek 



Język angielski 09.11.2020-13.11.2020 
- Gra: rozpoznawanie 
osób na podstawie 
opisów; Zabadoosays - 
zabawa ruchowa: 
utrwalenie poleceo 
 
16.11.2020-20.11.2020 
- She’s a pop star! - 
śpiewamy piosenkę 
- Materials - poznajemy 
materiały, z których 
wykonane są różne 
przedmioty 

23 .11.2020-27.2020                                        
- Bob and Olly - 
słuchamy, czytamy i 
odgrywamy historyjkę 
- Now I know 
Powtórzenie materiału z 
rozdziału 2 i 
przygotowanie do testu. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Alina Brzykcy 

Religia 13.11.2020r.-
20.11.2020r. 

- wyjaśnia, dlaczego 
modlimy się przyjętymi 
formułami albo 
własnymi słowami,  
rozumie, dlaczego Jezus 
też się modlił, mimo że 
jest Bogiem; jest 
wdzięczny za tych, 
którzy uczyli i uczą go 
modlitwy. 

- potrafi wyjaśnid, 
dlaczego liturgia słowa 
jest dialogiem z Bogiem; 
potrafi okazad 
wdzięcznośd Bogu za to, 
że do nas mówi. 

27.11.2020r. 
- wie, że Bóg jest Dawcą 
i Panem naszego życia, 
chce dla nas dobra i 
szczęścia, wyjaśnia, 
czym jest 
posłuszeostwo, 
poddanie Bogu. 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadao, poleceo 
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 2B 

 

przedmiot 

 

tygodniowy zakres 
materiału 

 

sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 

09.11.2020-
13.11.2020 

Polska- nasza 
ojczyzna 

- Skarby naszej Ziemi 
(poznanie bogactw 
naturalnych i ich 
znaczenia dla 
człowieka; Kopalnia 
soli w Wieliczce)  

- Narodowe Święto 
Niepodległości 
(symbole narodowe-
kształtowanie 
prawidłowych postaw, 
utrwalenie Hymnu 
Polski, wykonanie 
chorągiewki) 

- Dwiczenia w czytaniu 

- Dwiczenia ruchowe 

- Numeracyje 
przypadki dodawania i 
odejmowania- 
obliczenia w zakresie 
30. Rozwiązywanie 
zadao tekstowych- 
porównywanie 
różnicowe, obliczenia 
pieniężne. 

 

 Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

 

Joanna 
Peranowska 



 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2020-
20.11.2020 

Zabawy z listopadem 

- Pogodowy 
kalejdoskop 
(listopadowa pogoda i 
charakterystyczne dla 
niej zjawiska 
atmosferyczne, 
poznanie przyrządów 
do obserwacji pogody, 
odczytywanie 
temperatury na 
termometrach w 
pomieszczeniu i za 
oknem) 

- Stroje na jesienne 
chłody ( dostosowanie 
ubrao do pogody i pór 
roku, projektowanie 
jesiennych ubrao-
wyklejanie postaci  
skrawkami tkanin)  

- Modne-niemodne 
(pisanie 
przymiotników z nie; ) 

- Dwiczenia w czytaniu 

- Liczby w 
odejmowaniu- 
wprowadzenie pojęd 
odjemna, odjemnik, 
róznica. Obliczanie 
sum i różnic. 
Obliczenia pieniężne. 

- Warto byd 
sportowcem! 
(znaczenie sportu dla 
zdrowia i 

 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna 
Peranowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

kształtowanie 
pożądanych cech 
charakteru, 
rozpoznawanie i 
nazywanie dyscyplin 
sportowych, znaczenie 
zwrotu „trening czyni 
mistrza”; pisownia 
nazw sportowców- 
zakooczenia -arz, -erz. 

- Nauka piosenki „W 
listopadzie” 

 

23 .11.2020-
27.11.2020                                        

W   krainie   
wyobraźni 

- Sposoby na długie 
wieczory (sposoby 
spędzania długich 
jesiennych wieczorów) 

- Tworzenie 
zdrobnieo- 
przygotowanie do 
wprowadzenia 
wymiany ch-sz 

 - Dodawanie i 
odejmowanie w 
zakresie 30. 

 - Poznanie kompozycji 
listu. Pisownia imion, 
nazwisk, nazw 
miejscowości i ulic. 

- Tworzenie rodzin 
wyrazów. 

- Używanie przyimków 
do określania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platforma Microsoft Teams 
oraz dziennik elektroniczny 
Librus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna 
Peranowska 



stosunków 
przestrzennych. Znaki 
interpunkcyjne na 
koocu zdao 
oznajmujących, 
rozkazujących i 
pytających. 

- Wprowadzenie pojęd 
liczby parzyste i 
nieparzyste 

- Mikołajki    

Język angielski 09.11.2020 – 13.11.2020 

- Narodowe Święto 

Niepodległości. 

- Clothes. Części 

garderoby. 

 

16.11.2020 – 20.11.2020 

- I am wearing red 

shoes. 

- I amwearing (a) … 

 

23.11.2020 – 27.11.2020 

- I amwearing (a) … 

opisujemy w co 

jesteśmy ubrani. 

- Zabadoosays … - 

rozpoznawanie osób po 

opisach. Utrwalenie 

słownictwa. 

Teams, Librus Marta 
Kasprowicz 

Religia  10.11.2020r.-

17.11.2020r. 

- wyjaśnia, dlaczego 

modlimy się przyjętymi 

formułami albo 

własnymi słowami,  

rozumie, dlaczego Jezus 

też się modlił, mimo że 

jest Bogiem; jest 

wdzięczny za tych, 

którzy uczyli i uczą go 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadao, poleceo 
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 



modlitwy. 

 

- potrafi wyjaśnid, 

dlaczego liturgia słowa 

jest dialogiem z Bogiem; 

potrafi okazad 

wdzięcznośd Bogu za to, 

że do nas mówi. 

 

24.11.2020r. 

- wie, że Bóg jest Dawcą 

i Panem naszego życia, 

chce dla nas dobra i 

szczęścia, wyjaśnia, 

czym jest 

posłuszeostwo, 

poddanie Bogu. 

 

 

KLASA 2C 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób 
monitorowania i 

sprawdzania 
wiedzy 

imię i 
nazwisko 

nauczyciela 

edukacja 
wczesnoszkolna 
(09.11-13.11) 

 Jesienne zjawiska atmosferyczne; 

 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30,  obliczenia 
pieniężne; 

 Funkcjonalnośd ubrao noszonych późną jesienią; 

 Pisanie przymiotników z nie; 

 Wprowadzenie pojęd: odjemna, odjemnik, różnica; 

 Rozpoznawanie i nazywanie dyscyplin sportowych. 

Poprzez: 
microsoftteams, 
librus (e-dziennik) 

Ewa Zielioska 

edukacja 
wczesnoszkolna 
(16.11-20.11) 

 Wymiana ch na sz; 

 Termometr w życiu codziennym – odczytywanie 
temperatury; 

 Poznawanie kompozycji listu; 

 Tworzenie rodzin wyrazów; 

 Wprowadzenie pojęd liczby parzyste i nieparzyste; 

 Wielka litera w imionach i zwrotach grzecznościowych. 

Poprzez: 
microsoftteams, 
librus (e-dziennik) 

Ewa Zielioska 

edukacja 
wczesnoszkolna 
(23.11-27.11) 

 Poznanie pracy weterynarza; 

 Redagowanie ogłoszenia; 

 Pisownia nie z czasownikami; 

 Pomoc zwierzętom w czasie zimy; 

 Wprowadzenie pojęcia rzeczownik; 

 Rozwiązywanie zadao z treścią. 

Poprzez: 
microsoftteams, 
librus (e-dziennik) 

Ewa Zielioska 

Język angielski 
 

16.11-20.11.2020r. 

 Zadania utrwalające poznany materiał z rozdziału 1. 

Za 
pośrednictwem 

Urszula Kisiel 



              Piszemy test sprawdzający poznaną wiedzę. 
23.11-27.11.2020r. 

 Clothes – recytujemy i odgrywamy wierszyk. Bingo, 
rozpoznajemy nazwy ubiorów. 

 I’mwearing red shoes – słuchamy historyjki obrazkowej, 
czaytamy i odgrywamy ją. 

dziennika Librus, 
poprzez 
pracowniczy 
adres email, 
Microsoft Teams 

Religia  18.11.2020r.-25.11.2020r. 

 wyjaśnia, dlaczego modlimy się przyjętymi formułami 
albo własnymi słowami,  rozumie, dlaczego Jezus też się 
modlił, mimo że jest Bogiem; jest wdzięczny za tych, 
którzy uczyli i uczą go modlitwy. 

 potrafi wyjaśnid, dlaczego liturgia słowa jest dialogiem z 
Bogiem; potrafi okazad wdzięcznośd Bogu za to, że do 
nas mówi. 

 
 

Komunikacja z 
uczniami 
wysyłanie zadao, 
poleceo 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 3 A 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania                                   

i sprawdzania wiedzy 

imię i 

nazwisko 

nauczyciela 

Edukacja 

wczesno- 

szkolna 

9 – 13 listopada 2020 r. 

Zwierzęta naszymi przyjaciółmi 

1. Marzenia o zwierzętach -poznawanie 

obowiązków opiekuna kota. 

2. Jak pomóc zwierzętom podczas zimy – 

redagowanie ogłoszenia i wykonanie 

plakatu. 

3. Opisywanie cech wyglądu i charakteru 

bohaterów lektury  „Sposób Na Elfa” . 

4. Zwierzęta naszymi przyjaciółmi – 

wskazywanie zmian w życiu ludzi po 

adopcji zwierzęcia. 

5. dodawanie i odejmowanie w zakresie 

100 – wprowadzenie pojęcia „gram” oraz 

„brutto”, „netto”, „tara”; rozwiązywanie 

zadao związanych z obliczaniem masy. 

16 – 20 listopada  2020 r. 

Aby pięknie żyd: 

1. Jesteśmy tolerancyjni – wypowiedzi na 

temat różnic między ludźmi i 

akceptowania odmienności. 

2. Potrafimy się dzielid z innymi – 

tworzenie wypowiedzi oceniającej 

postępowanie królewny 

3. Do kogo zwrócid się o pomoc? – 

określanie cech dobrej koleżanki/dobrego 

kolegi. 

4. Rozmawiamy o Świętym Mikołaju – 

wypowiadanie się na temat potrzeby 

dzielenia się z innymi. 

5. Koty za płoty – poznanie przysłów i 

związków frazeologicznych odnoszących 

się do cech zwierząt. 

 - zdjęcia/skany 

wykonanych zadao,  pliki 

zwrotne  oraz informacje   

i  odpowiedzi   w 

dzienniku elektronicznym 

i w MS Teams. 

Wioletta 

Bala 



6. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 

100, wprowadzenie jednostki długości 

„milimetr”, rozwiązywanie zadao, 

porównywanie długości. 

23 – 27 listopada  2020 r. 

Nasze sprawy: 

1. Do szczęścia niewiele potrzeba -  

formułowanie wypowiedzi na temat  

wartości pieniądza i jego znaczeniu w 

życiu codziennym. 

2. Skąd się wzięły pieniądze? -  poznanie 

historii powstania środków płatniczych 

używanych w dawnych czasach i dziś. 

3. Czas to pieniądz -  formułowanie i 

zapisanie rad dla bohatera wiersza 

„Michałek”. 

4. Jak to w rodzinie -  ustalanie zasad 

współżycia w rodzinie. 

5. Kto pyta, nie błądzi – formułowanie  

zasad zachowania obowiązujących w 

kontaktach z osobami starszymi. 

6. Doba – wprowadzenie jednostki czasu, 

obliczenia zegarowe z przekroczeniem 

północy. 

Język 
angielski 

9 – 13 listopada 2020 r. 
- Powtórzenie materiału z rozdziału 2 i 
przygotowanie do testu. 
 
- In the park - słuchamy nagrania i 
śpiewamy piosenkę 
 
16 – 20 listopada  2020 r. 
- Przeprowadzenie sprawdzianu - Test 2. 
 
- Find the ball, Sandy! - słuchamy, 
czytamy i odgrywamy historyjkę 
obrazkową oraz odnajdujemy postacie na 
obrazku 
 
23 – 27 listopada  2020 r. 
- Look! I’m dancing! - słuchamy, czytamy i 
odgrywamy dialog i piszemy zdania o 
czynnościach 

Platforma Microsoft 
Teams oraz dziennik 
elektroniczny Librus 
 

Alina 
Brzykcy 



 
- What’s the weatherliketoday? - gramy w 
gry i śpiewamy piosenkę o pogodzie 
 

Religia 16 – 20 listopada  2020 r. 
- Podsumowanie nabożeostw 
różaocowych.  
- Uroczystośd Wszystkich Świętych. 
Modlimy się za zmarłych. 
 
23 – 27 listopada  2020 r. 
- Utrwalanie modlitw do I Komunii 
Świętej. 
 

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 

 

KLASA 3 B 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.11.2020 – 13.11.2020  
Temat: Podróże w 
przeszłośd. 
- Samodzielne czytanie bądź 
słuchanie tekstów i 
udzielanie pisemnych oraz 
ustnych odpowiedzi na 
pytania. 
- Rezerwaty i pomniki 
przyrody. 
- Sztuka pisania – 
zaproszenie. 
- Komiks . 
- Obliczenia rachunkowe w 
zakresie 4 podstawowych 
działao. 
- Dodawanie i odejmowanie 
sposobem pisemnym.  
 
16.11.2020 –  20.11.2020 
Temat: Zwierzęta naszymi 
przyjaciółmi. 
- Samodzielne czytanie bądź 
słuchanie tekstów i 
udzielanie pisemnych oraz 
ustnych odpowiedzi na 
pytania. 
- Zasady właściwej opieki 
nad zwierzętami. 
- Poznajemy bohaterów 
lektury „Sposób na elfa”. 
- Sposoby pomocy 

Platforma Microsoft Teams, 
dziennik elektroniczny 
Librus, skany/ zdjęcia prac 
przesyłane drogą mailową 
do nauczyciela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandra Borowy- 
Orłowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zwierzętom w 
przygotowaniu do zimy. 
- Dodawanie i odejmowanie 
w zakresie 100. 
- Dekagram, kilogram. 
- Rozwiązywanie zadao 
tekstowych. 
 
23.11.2020 –  27.11.2020 
Temat: Aby pięknie żyd. 
- Samodzielne czytanie bądź 
słuchanie tekstów i 
udzielanie pisemnych oraz 
ustnych odpowiedzi na 
pytania. 
- Rozmowa o tolerancji. 
- Układanie zdao złożonych, 
łączenie zdao spójnikami. 
- Cechy dobrej koleżanki/ 
dobrego kolegi. 
- Różnice między 
skarżeniem, a 
informowaniem o 
zagrożeniu. 
- Dodawanie i odejmowanie 
w zakresie 100. 
- Mierzenie długości. 
Centymetr, milimetr. 
- Rozwiązywanie zadao 
tekstowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Język angielski 
 

09 .11.2020 – 13.11.2020 
- Narodowe Święto 
Niepodległości   
- Where do you live?  
 
16.11.2020 – 20.11.2020 
- Animal habitats – reading. 
- Historyjkaobrazkowa. 
Junglefun. 
 
23.11.2020 – 27.11.2020 
- Powtórzenie materiału z 
rozdziału 2. 
- Sprawdzenie wiadomości z 
rozdziału 2. 
 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Religia  16.11.2020 – 20.11.2020 
- Podsumowanie 
nabożeostw różaocowych. 
- Uroczystośd Wszystkich 

Komunikacja poprzez 
dziennik elektroniczny 
Librus i platformę Microsoft 
Teams. Sprawdzanie wiedzy 

Ks. Paweł Cudny 



Świętych. Modlimy się za 
zmarłych. 
 
23.11.2020 – 27.11.2020 
- Utrwalanie modlitw do I 
Komunii Świętej. 

poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy 
na w/w przekaźniki 
elektroniczne. 

 

 

 

 


