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minutach

łącznie w 
godzinach

Kryściak-Szczukiecka Beata Edukacja wczesnoszklna

Temat: Cuda z papieru. 
Uczeń: czyta tekst ze 
zrozumieniem; wie, w jaki 
sposób dbać o przyrodę i 
oszczędzać papier; wie, jak 
powstaje papier; układa i 
zapisuje zdania z rozsypanki 
wyrazowej; rozpoznaje 
samogłoski i spółgłoski; 
przelicza przedmioty; 
posługuje się określeniami 
mniej, więcej; wykonuje z 
papieru łódkę metodą 
origami.

Materiały w 
Librusie 90

Temat: Młody majsterkowicz. 
Uczeń: czyta tekst ze 
zrozumieniem; układa i 
zapisuje zdanie z rozsypanki 
wyrazowej; wie, jakie 
czynności nie można 
wykonywać bez osoby 
dorosłej; układa zdania i 
zapisuje je w zeszycie; 
posługuje się jednostką 
miary - centymetrem; 
mierzy długości 
przedmiotów.

Wideolekcja w 
Teams 90

Temat: Kwiecień plecień. 
Uczeń: czyta wiersz; zna 
cechy charakterystyczne 
kwietnia; zna zmiany 
zachodzące w przyrodzie w 
kwietniu; potrafi zapisać 
liczby 13 i 14; prowadzi 
kalendarz pogody; dodaje i 
odejmuje liczby w zakresie 
14 bez przekraczania progu 
dziesiątkowego; rysuje w 
programie Paint.

Materiały w 
Librusie 90

Temat: Prima aprilis. Uczeń: 
czyta tekst ze zrozumieniem; 
rozpoznaje i nazywa uczucia; 
rozumie termin "prima 
aprilis"; tworzy liczbę mnogą 
i zdrobnienia wyrazów; 
dodaje i odejmuje liczby w 
zakresie 10; koloruje 
matematyczną kolorowankę.

Materiały w 
Librusie 90

Temat: Kłamstwo ma krótkie 
nogi. Uczeń: czyta tekst ze 
zrozumieniem; wie, co trzeba 
zrobić, aby list dotarł do 
adresata; adresuje kopertę i 
wie, że trzeba nakleić 
znaczek; tworzy rodziny 
wyrazów; potrafi zapisać 
liczby 15 i 16; przelicza 
elemety w zbiorach.

Materiały w 
Librusie 90 450 7h 30min

Kołodziński Patryk Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia 
kształtujące i wzmacniające 
mięśnie całego ciała. Uczeń 
potrafi wykonać podstawowe 
ćwiczenia ruchowe.

Materiały w 
Librusie 20

Temat: Ćwiczenia 
kształtujące i wzmacniające 
mięśnie całego ciała. Uczeń 
potrafi wykonać podstawowe 
ćwiczenia ruchowe. 

Materiały w 
Librusie 20 40 0h 40min

Jarmułowicz Luiza Język angielski

Spring - słownictwo. 
Kolorowanka. Uczeń potrafi 
wypowiedzieć i zastosować 
słówka dotyczące wiosny. 

Materiały w 
Teams 20 20 0h 20min

Ndiaye Anna Religia

Temat: Niedziela Palmowa. 
Uczeń przypomni sobie 
wjazd Jezusa na osiołku do 
Jerozolimy i reakcje ludzi. 
Będzie potrafił narysować 
palmę, która święcimy w 
Kościele.

Materiały w 
Teams 20 20 0h 20min
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