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

łącznie w 
godzinach

Kujawa Aleksandra Edukacja wczesnoszklna

Temat: Laurka na Dzień 
Matki. Bezcenne skarby. 
Uczeń potrafi przeczytać 
wiersz z odpowiednią 
intonacją; napisać kilka zdań 
na temat wiersza;wykonać 
kartkę z okazji Dnia Matki.

Wideolekcja 
w Teams

60

Temat: Obliczenie odległości - 
używanie pojęcia kilometr w 
sytuacji życiowej. Prezentacja 
prac plastycznych. Uczeń 
posługuje się pojęciami pół 
kilometra, ćwierć kilometra; 
oblicza odległości

Wideolekcja w 
Teams

60

Temat: Gramatyka- 
rozwijanie słownictwa. Nasza 
piękna Polska. Uczeń zapisuje 
wyrazy należące do rodziny; 
odczytuje informacje na 
temat ciekawostek z różnych 
regionów Polski.

Wideolekcja 
w Teams

60

Temat: Nasza piekna Polska- 
ciąg dalszy. Utrwalenie 
wiadomości dotyczących 
obliczania obwodów.Uczeń 
zapisuje nazwę miejscowości i 
regionu, w którym 
mieszka;oblicza długości 
boków figur. 

Wideolekcja 
w Teams

60

Temat: Ortografia - pisownia 
wyrazów z ą, ę, om. Uczeń 
pisze poprawnie zakończenia 
rzeczowników w liczbie 
pojedynczej i liczbie mnogiej; 
pisze poprawnie czasowniki w 
1 osobie l.pojedynczej i w 3 
osobie liczby mnogiej.

Wideolekcja w 
Teams

60 300 5h 0min

Kołodziński Patryk Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia 
równoważne bez przyboru. 
Uczeń wykonuje porawnie 
ćwiczenia z zachowaniem 
równowagi. 

Wideolekcja 
w Teams

25 25 0h 25min

Sofińska Dorota Muzyka

Uczeń zna życie i twórczość 
W. Lutosławskiego oraz 
potrafi rozpoznać słuchane 
utwory tego kompozytora

0 0h 0min

Wesołowski Bartosz Język angielski

T: Tworzenie zdań 
przeczących i pytających w 
czasie Present Continuous. 
Uczeń poznaje tworzenie w/w 
użycie tego czasu w w/w 
zdaniach a także wzbogaca 
słownictwo

Wideolekcja 
w Teams

25
"Pennies from the sky". 
Czytanie ze zrozumieniem. 

Wideolekcja 
w Teams

25 50 0h 50min

Ndiaye Anna Religia

Temat: Maryja pierwsza wśród 
błogosławionych. Uczeń na 
podstawie opowiadania ks. 
Twardowskiego określa jak 
można dostac się do nieba 
oraz w jaki sposób Maryja 
dostała sie do nieba.

Wideolekcja w 
Teams

15

Temat: Nabożeństwa 
majowe. Uczeń rysuje Maryję 
i przygotowuje ołtarzyk do 
modlitwy.

Wideolekcja 
w Teams

15 30 0h 30min

łącznie w 
minutach

łącznie w 
minutach

łącznie w 
minutach

łącznie w 
minutach

łącznie w 
minutach

łącznie w 
minutach

60 75 100 110 60 405
łącznie w 
godzinach

łącznie w 
godzinach

łącznie w 
godzinach

łącznie w 
godzinach

łącznie w 
godzinach

łącznie w 
godzinach

1h 0min 1h 15min 1h 40min 1h 50min 1h 0min 6h 45min

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 3    25-29 maja


