
 

Edukacja wczesnoszkolna – muzyka kl. I p. 

E. Sacha 

Temat:  Śpiewanie piosenki „Jaki piękny bal”.  

Pośpiewaj piosenkę - 

https://www.youtube.com/watch?v=ECR9xaE

uFtc. 

Zachęcam Was do wykonania pracy 

plastycznej w ramach  akcji „#zostanwdomu z 

Dobromisiem” – już ostatnia  bajka nr 8. 

Szczegóły akcji na stronie internetowej naszej 

szkoły. 

Edukacja wczesnoszkolna-  kl. I  

p. B. Mieczkowska 

Poniedziałek 

Edukacja polonistyczna – podręcznik str. 61, 

przeczytaj tekst , odpowiedz ustnie na pytania do 

niego. 

Edukacja matematyczna : str.69. 

Piątek 

Edukacja matematyczna : 

Powtórz dodawanie i odejmowanie w zakresie 

20 , możesz wejść na stronę 

:www.matematyczne zoo 

Edukacja polonistyczna: 

Ćwiczenia str.74,75. 

Pozdrawiam Was serdecznie 

 

Religia kl. 2 – p. A. Domurat  15.06.20 

Temat:  Dobre serce Jezusa otwarte dla nas. 

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń strona 

102-103. 

19.06.20-  

Temat: Jestem pomocnikiem misjonarzy. 

Pokoloruj rysunek str.108. Wpisz litery 

według klucza str.109. 

 

Edukacja wczesnoszkolna klasa II – p. E. 

Ziółek 

Kochani Uczniowie i Rodzice! 

Przesyłam materiał do pracy zdalnej na 15.06. i 

19.06. W dniach od 16.06. do 18.06.2020r. jest 

sprawdzian ósmoklasisty, dlatego nie ma nauki 

zdalnej. 

15.06.2020r. 

Przeczytaj tekst Wojciecha Widłaka "Bagaż" - 

podręcznik s. 54-55. 

Wykonaj zadania od 1 do 3 s.56-57 karty pracy. 

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 5 s. 58-59 karty 

pracy. 

Wykonaj zadania od 1 do 7 s.46-47 karty 

matematyczne. 

19.06.2020r. 

Przeczytaj tekst "Na wakacje!" s. 56-57 

podręcznik. 

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 5 s. 60-61 karty 

pracy. 

Wykonaj zadania od 1 do 8 s. 48-48 karty 

matematyczne. 

Zachęcam Was, Drogie Dzieci do wykonywania 

zadań w e-podręcznikach. 

Bardzo proszę, ćwiczcie tabliczkę mnożenia w 

zakresie 100. 

Pozdrawiam Was gorąco i każdego mocno 

przytulam. 

                                       Wasza pani 

Religia kl. 3 – p. A. Domurat  15.06.20 

Temat: Książeczka nasz modlitewnik na 

drogę życia. 

19.06.20 

Temat: Już gościsz Jezu w sercu mym.  

Edukacja wczesnoszkolna klasa III – 

p. J. Karwowska- Wądołowska 

Poniedziałek 

Edukacja polonistyczna Wykonaj proszę 

psychotest „Bezpieczne wakacje”. Podlicz 

https://www.youtube.com/watch?v=ECR9xaEuFtc
https://www.youtube.com/watch?v=ECR9xaEuFtc


 

 

Edukacja plastyczna – p. E. Sacha  

Temat: Bezpiecznie na wakacjach. 

Obejrzycie film - 

https://www.youtube.com/watch?v=iW_8uy0

ZNtM. 

Zachęcam również Was do wzięcia udziału w 

akcji „#zostanwdomu z Dobromisiem” – już 

ostatnia bajka nr 8. Szczegóły akcji na stronie 

internetowej naszej szkoły.  

 

Edukacja muzyczna- p. E. Sacha  

Klasa III –edukacja muzyczna 

Temat: Nauka piosenki – „Wakacji czas”. 

 Naucz się piosenki - 

https://www.youtube.com/watch?v=xOSGbkv

ZkOA. 

 

 

uzyskane punkty i  przeczytaj podsumowanie 

zabawy. W kartach pracy wykonaj ćwiczenia ze 

s. 62,63 i 64. 

Edukacja matematyczna W kartach pracy 

wykonaj proszę zad. 1,2,3,4,5 i 6                       

ze s. 42-43 oraz zad. ze s. 44. Dla chętnych zad. 

7 s. 43. 

                                                        

Piątek 

Edukacja polonistyczna:  przeczytaj proszę 

opowiadanie Grzegorza Kasdepkego „Krowa za 

dziesięć, pies za pięć!”                                                                                                 

W kartach pracy wykonaj ćwiczenia ze s. 66 i 

67. 

Edukacja matematyczna W kartach pracy zrób 

proszę zad. ze s. 45, 46 i 47- to powtórzenie 

obliczeń kalendarzowych, zegarowych oraz 

pomiaru temperatury. Pozdrawiam Was 

serdecznie. 

p. J. Wądołowska 

 

Język polski kl. IV – 15.06.2020r. 

Temat: Język nasz jest ciekawy, czeka cię 

przy nim mnóstwo zabawy. 

1. Ułóż w zeszycie w kolejności 

alfabetycznej podane wyrazy: 

Pszczółka, muszelka, puszka, nietoperze, 

serki, pierogi, kaszka, ważka 

2.Który z podanych wyrazów ma najwięcej 

liter? 

3.Który z podanych wyrazów ma najwięcej 

samogłosek ,a który spółgłosek? 

4 Wskaż wyrazy, w których są dwuznaki. 

Powodzenia😊 

 

15.06.2020 r.(lekcja II)-  

Temat: Moje wakacyjne plany. 

Zastanów się, co chciałbyś robić w wakacje. 

Następnie w zeszycie w formie słoneczka napisz 

skojarzenia do wyrazu wakacje oraz lato. 

Pamiętacie, robiliśmy to wspólnie w klasie. 

Wyjaśnij pisownię podanych wyrazów 

związanych z wakacjami: 

Morze- 

Rowerze- 

Przygoda- 

Pszczółka- 

Lód- 

Obóz- 

Dla chętnych : napisz krótką rymowankę lub 

wiersz o tematyce letniej lub wakacyjnej😊 

p. Zofia Polkowska  

Geografia kl.VII – 15.06. 2020 r. 

Temat: Plan działań na rzecz zachowania 

walorów środowiska geograficznego oraz 

poprawy warunków życia społeczności gminy 

Przytuły. 

 - przeczytać informacje z podręcznika 

str.210-211 

- wykonać w zeszycie ćwiczeń zadanie 5 

str.124 

Geografia kl.VI – 19.06.2020 r. 

Temat: Europa- gry dydaktyczne. 

- rozwiązać w zeszycie ćwiczeń zadania ze str. 

109,110 i 111 

Matematyka kl.IV – 19.06.2020 r. 

Temat: Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu 

ułamków dziesiętnych przez: 10,100, 1000. 

-  wykonać w zeszycie ćwiczeń zadanie 4 str.71 i 

7 str.75 

https://www.youtube.com/watch?v=iW_8uy0ZNtM
https://www.youtube.com/watch?v=iW_8uy0ZNtM
https://www.youtube.com/watch?v=xOSGbkvZkOA
https://www.youtube.com/watch?v=xOSGbkvZkOA


 

Matematyka kl.IV - 15.06.2020 r. 

Temat:  Dzielenie ułamków dziesiętnych 

przez: 10,100, 1000. 

- przeczytać z podręcznika przykład 1i 2 

str.264 i 265 

-- zaloguj się na e podręczniki – wyjaśnienie 

tematu, rozwiązań ćwiczeń nie zapisujemy                                      

w zeszycie(Mnożenie i dzielenie ułamków 

dziesiętnych przez:10.100, 1000)  

- rozwiązać z podręcznika zadanie 1 str.265 

- rozwiązać w zeszycie ćwiczeń zadanie 1 i 2 

str.73 

Matematyka kl.V – 15.06.2020 r. 

Temat: Graniastosłupy – sprawdź siebie. 

- rozwiązać zadania: 1,2,3,4 i 5 str.271 i 272 

Matematyka kl.V – 19.06.2020 r.  

Temat: : Zadania sprawdzające wiadomości z 

działu: „Graniastosłupy”. 

 - rozwiązać zadania:  8,9 i 10 str.272 

 

Matematyka kl.VII – 19.06.2020 r. 

Temat: Ułamki zwykłe i dziesiętne – 

rozwiązywanie zadań. 

- rozwiązać zadnia:7 i 12 ze str.27 

Matematyka kl.VII- 15.06.2020 r. 

Temat: Utrwalenie wiadomości z działu: 

”Ułamki zwykłe i dziesiętne”. 

- rozwiązać w zeszycie zadania: 1,2,3,4,5 i 6 

str.26 i 27 

- rozwiązać zadania: 10,11 i 12  str.265  

Geografia kl.VIII – 15.06.2020 r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: 

”Obszary podbiegunowe”.  

- przeczytać temat z podręcznika str.185. 

- wykonać z w zeszycie ćwiczeń zadania ze 

str.86 

Przyroda kl.IV – 19.06. 2020 r. 

Temat: Zadania rozwijające wyobraźnię i 

twórcze myślenie. 

  - wykonać w zeszycie ćwiczeń zadanie 1 

str.123 

 

p. A.  Kaliszewska 

 

Język angielski kl. V – 15.06.20 

Rodzaje muzyki.  Music Quiz. Wykonaj ćw. 9 

na str.113 w podręczniku. 

Język angielski kl. IV – 19.06.20  

Pogoda. Czytanie za zrozumieniem. Wykonaj 

ćw. 1,2,3,4 na str.72 w zeszycie ćwiczeń. 

Język angielski kl. VI– 19.06.20 

 Invitations." Zaproszenia.  Przydatne 

wyrazy.Zapoznaj się z ćw. 2 na str.100 w 

podręczniku, przeczytaj i przetłumacz wszystkie 

zdania. Wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4 na str.63 w 

zeszycie ćwiczeń. 

p. M. Chrostowska 

 
Historia  kl. VIII  

Temat: Ćwiczenia powtórzeniowe – 

komuniści u władzy. 

Otrzymacie na swoje emaile kartę pracy. Po 

wykonaniu poleceń prześlijcie na 

moja pocztę mchrostowska0@gmail.com 

 ( do 23 czerwca) 

 

 

 

p. M. Tomasiewicz  

 Technika kl. IV - 15.06.20 

TEMAT: Recykling - jak dbać o środowisko? 

Na Youtube obejrzyj krótki film: Segregacja 

śmieci - recykling. 3;31 sek 

Po filmie odpowiedz na pytania : Co to jest 

recykling? Jakim symbolem oznacza się 

ANGIELSKI  VII -19.06.20 

TEMAT:  Czas Present Perfect ćwiczenia 

Z podręcznika na stronie na stronie 109  

przeczytaj tekst Alone in the Jungle i wykonaj 

zadanie 1.  

Workbook c1) 3/102 - ułóż pytania  twierdzenia  

mailto:mchrostowska0@gmail.com


 

opakowania nadające się do recyklingu? Co 

wyrzucamy do kosza niebieskiego, żółtego i 

zielonego? 

ANGIELSKI VIII 

TEMAT: Phrases with preposition - 

utrwalenie słownictwa i struktur gramatyczno 

leksykalnych. 

 Z Workbooka storna 95 wykonaj ćwiczenie: 

1, 2,3. W celu sprawdzenia poprawności 

możesz przesłać ćwiczenia na maila. 

z rozsypanki w czasie Present Perfect. Pamiętaj o 

schemacie:  

Pytania: słówko pytające ( może go nie być ) + 

Have/ has + osoba+  ever ( może nie być ) + III 

forma czasownika?  

Przeczenia:  Osoba + have/ has + never + III 

forma czasownika lub Osoba + have not/ has not 

+ III forma czasownika. 

 

 

p. E. Sacha 
 

Plastyka kl. VI 15.06.2020 

Temat:  Ważne polskie instytucje kultury i 

sztuki. 

Zaloguj się na https://epodreczniki.pl ,  

zapoznaj się z udostępnionym  materiałem. 

Napisz w zeszycie - rolr instytucji 

wspierających kulturę i sztukę. 

Muzyka kl. VII 

Temat:  VIVA LA MUSICA – OD 

STAROŻYTNOŚCI DO RENESANSU. 

Podsumowanie i uporządkowanie 

chronologiczne wiedzy o muzyce. 

Przeczytaj w podręczniku temat s. 123 – 129.   

Godzina wychowawcza kl. V 

Temat: Podsumowanie wyników nauczania za II 

semestr.  

Przypominam Wam o obowiązku zwrotu 

podręczników i lektur do biblioteki szkolnej – 

informacja o terminie zwrotu zamieszczona jest 

na stronie szkoły. 

 

 

p. M. Mrozek 
 

Biologia kl. VI - 15.06.2020r. 

Temat: Porównanie cech bezkręgowców i 

kręgowców - rozwiązywanie zadań. 

- rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń zad. 7 

str. 44, oraz zad. 8-10 str. 114-115 ; 

- wejdź na stronę internetową i zapoznaj się: 

https://epodreczniki.pl/a/roznorodnosc- 

zwierzat/D4FoDJ1mL 

Biologia kl. V- 19.06.2020r. 

Temat: Rozprzestrzenianie się, znaczenie i 

przegląd roślin okrytonasiennych. . 

- przeczytaj tekst w podręczniku str.143-153; 

- zrób krótką notatkę w zeszycie (wymień 

sposoby przenoszenia owoców, narysuj 

budowę 

nasienia, znaczenie roślin okrytonasiennych); 

- wykonaj zadanie z zeszytu ćwiczeń zad. 1-2 

str. 95 i zad. 5 str. 100; 

Biologia kl. VII – 15.06.2020r. 

Temat: Rozwój człowieka od poczęcia do 

starości. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str. 224-234; 

- wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń zad. 1-3 

str.113 i 1-3 str. 116; 

 

Biologia kl. VIII - 19.06.2020r. 

Temat: Sposoby ochrony przyrody. 

- przeczytaj tekst w podręczniku str.157-168; 

- zrób krótką notatkę w zeszycie (wymień 

sposoby w jaki chroni się przyrodę w Polsce). 

- wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń zad.1-3 str. 

90). 

 

p. B. Eska 
 



 

Chemia kl. VII – 19.06.2020r. 

Temat: Powtórzenie materiału z działu: 

Tlenki i wodorotlenki. 

- podręcznik str.225, 

- zeszyt ćwiczeń str.121,122. 

Chemia kl. VIII –  19.06.2020r. 

Temat: Rozwiązywanie zadań z działu: 

Substancje o znaczeniu biologicznym. 

- podręcznik str.220 -zadania 1 – 5. 

 

p. S. Modzelewski 

Wdżwr, kl. VII -15 czerwca 2020 

Temat : Ludzkie drogowskazy. 

Proszę na stronie epodręczniki. pl poczytać 

sobie o tym temacie i wykonać zadania, które 

się tam 

znajdują. 

Oto link: https://epodreczniki.pl/a/idealy-a-

autorytety/D7gWcIsdE 

 

Wos,  kl. VIII- 15 czerwca 2020  

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu 

„Sprawy międzynarodowe”. 

Podręcznik strona 197, proszę pisemnie 

wykonać zadania 7, 8, 10( podać trzy różnice), 

12. 

Odpowiedzi przesłać na maila 

smodzelewski@interia.pl 

 

 

p. K. Tarasko 

15.06 (poniedziałek)  

 

Kl. VI matematyka 

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych. 

Rozwiązać zadania str.79-80 (ćwiczenia) 

 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Na ostatniej prostej- wzory i zadania geometryczne. 
https://quizizz.com/join/ - rozwiązywanie zadań 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VIII Informatyka 

Temat: Wykorzystanie portalu Akademii Khana do dokształcania się i rozwijania zainteresowań 
 https://pl.khanacademy.org/ 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. VII Informatyka 

Temat: Tworzymy prezentację multimedialną zawierającą obrazy, dźwięki i filmy. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Kl. V Informatyka 

Temat: Literatura w internecie, formaty elektronicznych książek. 

 https://epodreczniki.pl/ 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/idealy-a-autorytety/D7gWcIsdE
https://epodreczniki.pl/a/idealy-a-autorytety/D7gWcIsdE
mailto:smodzelewski@interia.pl
https://epodreczniki.pl/
https://quizizz.com/join/
https://epodreczniki.pl/
https://pl.khanacademy.org/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/


 

19.06 (piątek)  

 

Kl. VI matematyka 

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych. 

Rozwiązać zadania str.81- 84 (ćwiczenia) 

 

Kl. VIII matematyka 

Temat: Egzamin ósmoklasisty z matematyki omówienie. 

 

Kl. VII Fizyka 

Temat: Podsumowanie wiadomości z fizyki w klasie 7. 

https://epodreczniki.pl/ 
https://quizizz.com/join/ - rozwiązywanie zadań 

 

Informatyka Klasa VI 

Temat: Wstawianie spisu treści do wielostronicowego dokumentu. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

 

https://epodreczniki.pl/
https://quizizz.com/join/
https://epodreczniki.pl/

