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Kujawa Aleksandra Edukacja wczesnoszklna

Temat: Kiedy marzenia 
mogą zmienic ludzkie życie - 
rozważania na podstawie 
przeczytanej baśni. W 
zespole siła. Uczeń potrafi: 
odpowiadać na pytania 
dotyczące samodzielnie 
przeczytanego tekstu; 
uzupełnić metryczkę baśni; 
podać przynajmniej dwie 
cechy dobrego i zgranego 
zespołu.

Wideolekcja 
w Teams 40

Temat: Obserwacja rozwoju 
rośliny, umiejętność 
obserwacji, analizy i 
wyciągania wniosków. Uczeń 
potrafi: opwiedzieć jak 
rozwija się mieczyk; wyjaśnić 
jak zasadzić las.

Materiały w 
Librusie 40

Temat: Liczby czterocyfrowe 
- zapisywanie i 
porównywanie liczb. Uczeń 
potrafi: porządkować liczby 
czterocyfrowe; wskazać w 
liczbach czterocyfrowych 
rząd tysięcy, setek, 
dziesiątek i jedności.

Wideolekcja 
w Teams 30

Temat: Liczba pojedyncza i 
liczba mnoga czasowników, 
rzeczowników i 
przymiotników. 
Przekształcanie zdań. Uczeń 
potrafi: wskazać rzeczowniki, 
czasowniki i przymiotniki w 
zdaniach; przekształcać 
zdania zgodnie z instrukcją.

Materiały w 
Librusie 35

Temat: Rozwiązywanie zadań 
tekstowych na porównywanie 
różnicowe i ilorazowe. 
Dodawanie i odejmowanie 
setek na grafach. Uczeń 
potrafi:dokonać analizy 
zadania tekstowego; 
wyjaśnic sposób rozwiązania 
zadania złozonego; wpisać 
liczby w odpowiednie miejsce 
na grafach.

Wideolekcja w 
Teams 40 185 3h 5min

Kołodziński Patryk Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia 
ogólnorozwojowe. Uczeń 
potrafi wykonać podstawowe 
ćwiczenia usprawniające całe 
ciało. Uczeń wykonuje 
podstawowe ćwiczenia 
ruchowe. 

Materiały w 
Librusie 20

Temat: Ćwiczenia 
ogólnorozwojowe. Uczeń 
potrafi wykonać podstawowe 
ćwiczenia usprawniające całe 
ciało. Uczeń wykonuje 
podstawowe ćwiczenia 
ruchowe. 

Materiały w 
Librusie 20 40 0h 40min

Wesołowski Bartosz Język angielski

Lekcja organizacyjna. 
Omówienie dalszej wsółpracy. 
Lekcja konwersacyjna 
dotycząca przedstawienia 
swojej osoby. Uczeń potrafi 
przedstawić się, powiedzieć 
ile ma lat,zapytać kogoś o 
samopoczucie oraz 
odpowiedzieć na to pytanie. 
Potrafi także krótko 
opowiedzieć o swoich 
zainteresowniach.

Wideolekcja w 
Teams 15 15 0h 15min

Ndiaye Anna Religia

Temat: Jezus oddaje za nas 
życie. Uczeń pozna wydrzenia 
z zycia Jezusa przed Jego 
śmiercią na krzyżu - Ostania 
Wieczerza, modlitwa w 
Ogrodzie Oliwnym, skazanie 
na śmierć.

Wideolekcja w 
Teams 15 15 0h 15min
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