
Nauczyciel Zajęcia Poniedziałek typ czas Wtorek typ czas Środa typ czas Czwartek typ czas Piątek typ czas
łącznie w 
minutach

łącznie w 
godzinach

Kryściak-Szczukiecka Beata Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Miej oczy i uszy 
szeroko otwarte. Uczeń 
wykonuje ćwiczenia 
rozwijające pamięć, 
umiejętność słuchania i 
koncentrację uwagi.

Materiały w 
Librusie

90

Temat: Wynalazek pająka. 
Uczeń określa podstawowe 
cechy pająka, wymienia 
nazwy zawodów, rozumie 
pojęcie liczb parzystych i 
nieparzystych.

Materiały w 
Librusie

90

Temat: Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. Uczeń 
rozwiązuje zadania tekstowe 
związane z dodawaniem i 
odejmowaniem liczb w 
zakresie 20.

Wideolekcja w 
Teams

90

Temat: Pracowity jak 
mrówka. Uczeń rozumie 
powiedzenie pracowity jak 
mrówka, ocenia postawy 
głównych bohaterów 
opowiadania.

Materiały w 
Librusie

90

Teamat: Pomocnicy 
ogrodnika. Uczeń wymienia 
zwierzęta pożyteczne i 
szkodniki występujące w 
ogrodzie, wykonuje 
obliczenia pieniężne.

Materiały w 
Librusie

90 450 7h 30min

Kołodziński Patryk Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia 
równoważne z różnych 
pozycji wyjściowych. Uczeń 
utrzymuję równowagę i 
panuje nad swoim ciałem. 

Wideolekcja w 
Teams

25 25 0h 25min

Jarmułowicz Luiza Język angielski
FRUITS. Uczeń potrafi 
nazwać owoce. 

Wideolekcja w 
Teams

25

Let's make a fruit salad. 
Uczeń potrafi zastosować 
słownictwo dotyczące 
owoców w procesie robienia 
sałatki owocowej. 

Wideolekcja w 
Teams

25 50 0h 50min

Sofińska Dorota Edukacja muzyczna

Uczeń zna hymn państwowy i 
umie  zaśpiewać 4 zwrotki 
przy akompaniamencie 
pianina. Uczeń posiada 
wiedzę, dotyczącą Mazurka 
Dąbrowskiego

Wideolekcja w 
Teams

25 25 0h 25min

Taszycka Magdalena Edukacja informatyczna

Temat: Poznaję lepiej 
klawiaturę komputerową – 
czas na zabawę.
Uczeń:
pisze litery i wyrazy, 
wciskając odpowiednie 
klawisze na klawiaturze
pisze na klawiaturze wielkie 
litery oraz wyrazy 
zawierające wielkie i małe 
litery
pisze na klawiaturze polskie 
znaki literowe oraz wyrazy 
zawierające polskie znaki 
literowe.

Materiały w 
Teams

25 25 0h 25min

Ndiaye Anna Religia

Temat: Święty Jan PAweł II. 
Uczeń potrafi namalowac 
portret papieża i wie, że 
papież obchodzi setne 
urodziny 18 maja.

Materiały w 
Teams

25 25 0h 25min

łącznie w 
minutach

łącznie w 
minutach

łącznie w 
minutach

łącznie w 
minutach

łącznie w 
minutach

łącznie w 
minutach

140 140 90 140 90 600
łącznie w 
godzinach

łącznie w 
godzinach

łącznie w 
godzinach

łącznie w 
godzinach

łącznie w 
godzinach

łącznie w 
godzinach

2h 20min 2h 20min 1h 30min 2h 20min 1h 30min 10h 0min

Uwaga! Liczba minut w kolumnie 
"czas" została ograniczona dla 

edukacji wczesnoszkolnej - od 5 do 
100. Dla pozostałych przedmiotów 

od 5 do 25

Legenda:
typ lekcji
Wideolekcja w Teams
Materiały w Librusie
Materiały w Teams

 Tygodniowy zakres treści - klasa 1    11-15 maja


