przedmiot

tygodniowy zakres materiału

Edukacja
09.11-13.11
wczesnoszkolna -Kto pracuje w teatrze?
- Obserwujemy ptaki.
-Jesienne popołudnie z tatą.
- Dziwne zwyczaje sójek

religia

religia

Język angielski

Język angielski
Język angielski

16.11-20.11
-Andrzejkowe wróżby.
-Coś do przytulania.
-Czterej muzykanci z Bremy.
-Nie ma to jak kot.
-Nasi pupile.
23.11-27.11
- Przedświąteczne nastroje.
-Pierwszy śnieg.
-Jak ubieramy się zimą?
-Rozwiązujemy problemy.
-Lubię Gry
02.12.2020r.-.09.12.2020r.
- wyjaśnia na czym polega
wyjątkowośd każdej
osoby ludzkiej przez
stworzenie jej na obraz
i podobieostwo Boga.
- wymienia najważniejsze
symbole i zwyczaje
związane z czasem Adwentu.
16.12.2020r.
- rozumie i wyjaśnia, że także
rodzice i opiekunowie
wskazują i prowadzą do Ojca
w niebie.

30.11 – 04.12.2020
Balloons – śpiewamy
piosenkę i odgrywamy
historyjkę.
07.12 - 11.12.2020
Łączymy i nazywamy kolory.
14.12 - 18.12.2020
Owoce i kolory –
powtarzamy słownictwo.

Klasa 1A
sposób monitorowania i
sprawdzania wiedzy
Komunikacja z uczniem poprzez
aplikację Teams/dziennik
elektroniczny/ Massenger .
Sprawdzanie wiedzy poprzez
wysłanie przez
uczniów/rodziców wykonanej
pracy w formie zdjęd/ skanu na
pocztę elektroniczną/
Messenger.

imię i nazwisko
nauczyciela
KLAUDIA
KUPIEC

Komunikacja z uczniami
wysyłanie zadao, poleceo
poprzez dziennik elektroniczny
Librus oraz przez platformę
Microsoft Teams. Sprawdzanie
wiedzy poprzez wysyłanie przez
uczniów wykonanej pracy (w
formie zdjęcia) na w/w
przekaźniki elektroniczne.

Ewa Żelisko

Komunikacja z uczniami
wysyłanie zadao, poleceo
poprzez dziennik elektroniczny
Librus oraz przez platformę
Microsoft Teams. Sprawdzanie
wiedzy poprzez wysyłanie przez
uczniów wykonanej pracy (w
formie zdjęcia) na w/w
przekaźniki elektroniczne.
Teams, Librus

Ewa Żelisko

Teams, Librus

Marta
Kasprowicz
Marta
Kasprowicz

Teams, Librus

Marta
Kasprowicz

KLASA 1B
przedmiot

Edukacja
wczesnoszkolna

sposób monitorowania i
sprawdzania wiedzy

tygodniowy zakres materiału

imię i nazwisko
nauczyciela

30.11 – 04.12.2020 r.

- dziennik elektroniczny

Małgorzata

- rozwiazujemy problemy;

- MsTeams

Krzemioska

- lubię gry - litera g, G;

grupa
Messenger

- ważne słowa;

klasy

na

- powitanie Nowego Roku;
- Zenek i Nowy Rok - litera z, Z;
- zadania matematyczne
obliczenia w zakresie 10, zegar
Edukacja
wczesnoszkolna

-

07.12 – 11.12.2020 r.

-- dziennik elektroniczny

Małgorzata

- zaczynamy karnawał;

- MsTeams

Krzemioska

- przygotowania do balu - litera r, grupa
R;
Messenger

klasy

na

- bal karnawałowy;
- zabawy na śniegu;
- sporty zimowe;
- porównywanie liczb, zegar
Edukacja
wczesnoszkolna

14.12 – 18.12.2020 r.

- dziennik elektroniczny

Małgorzata

- w fokarium – litera F, f;

- MsTeams

Krzemioska

- ciekawe ferie w domu;

grupa
Messenger

- przedświąteczne nastroje;
- świąteczne drobiazgi;
- bombka;

klasy

na

- dodawanie i odejmowanie w
zakresie 10, porównywanie liczb
Edukacja
wczesnoszkolna

21.12 – 22.12.2020 r.

- dziennik elektroniczny

Małgorzata

- ubieramy choinkę – litera ch, Ch;

- MsTeams

Krzemioska

- hej, kolęda;

grupa
Messenger

- dodawanie i odejmowanie w
zakresie 10, porównywanie liczb
religia

01.12.2020r.-08.12.2020r.
- wyjaśnia na czym polega
wyjątkowośd każdej
osoby ludzkiej przez stworzenie jej
na obraz
i podobieostwo Boga.

- wymienia najważniejsze symbole
i zwyczaje

klasy

na

Komunikacja z uczniami
wysyłanie zadao,
poleceo poprzez
dziennik elektroniczny
Librus oraz przez
platformę Microsoft
Teams. Sprawdzanie
wiedzy poprzez
wysyłanie przez uczniów
wykonanej pracy (w
formie zdjęcia) na w/w
przekaźniki
elektroniczne.

Ewa Żelisko

Komunikacja z uczniami
wysyłanie zadao,
poleceo poprzez
dziennik elektroniczny
Librus oraz przez
platformę Microsoft
Teams. Sprawdzanie
wiedzy poprzez
wysyłanie przez uczniów
wykonanej pracy (w
formie zdjęcia) na w/w
przekaźniki
elektroniczne.

Ewa Żelisko

Teams, Librus

Marta Kasprowicz

związane z czasem Adwentu.
religia

15.11.2020r.-22.12.2020r.
- rozumie i wyjaśnia, że także
rodzice i opiekunowie wskazują i
prowadzą do Ojca w niebie.

- wymienia dary pochodzące od
Pana Boga: życie, chrzest i wiarę.

Język angielski

30.11 – 04.12.2020

What colour it is? – pytamy o
kolory owoców.
Język angielski

07.12 - 11.12.2020

Teams, Librus

Marta Kasprowicz

Teams, Librus

Marta Kasprowicz

What’s in the fruit salad? –
słuchamy I śpiewamy piosenkę.
Język angielski

14.12 - 18.12.2020
Wow! Colours! – czytamy i
odgrywamy historyjkę.

KLASA 2A
przedmiot

tygodniowy zakres
materiału
30.11.2020-04.12.2020

Edukacja
wczesnoszkolna

Opiekujemy się
zwierzętami
- Dbamy o zwierzętakształtowanie
właściwych postaw.
- Służba psów dla dobra
ludzi (pies terapeuta,
przewodnik itp.).
- Poznanie pracy
weterynarza.
- Redagowanie
ogłoszenia.
- Pisownia nie z
czasownikami.
- Wprowadzenie pojęcia
rzeczownik.
- Dwiczenia w czytaniu.
- Dodawanie i
odejmowanie w
zakresie 30.
Rozpoznawanie liczb
parzystych i
nieparzystych.
Obliczenia zegarowe,
pieniężne.
Odczytywanie i
wskazywanie
temperatury.
- Nauka piosenki
„Domowa piosenka”

sposób monitorowania i
sprawdzania wiedzy
Platforma Microsoft Teams
oraz dziennik elektroniczny
Librus

imię i nazwisko
nauczyciela
Dorota
MichniewiczStryjek

Edukacja
wczesnoszkolna

07.12.2020-11.12.2020
Wkrótce Boże
Narodzenie

Platforma Microsoft Teams
oraz dziennik elektroniczny
Librus

Dorota
MichniewiczStryjek

Platforma Microsoft Teams
oraz dziennik elektroniczny
Librus

Dorota
MichniewiczStryjek

- Oznaki kalendarzowej
zimy w pogodzie i
przyrodzie.
- Zimowe zabawy.
- Tworzenie par
przymiotników o
przeciwnym znaczeniu.
- Ubieramy choinkę,
ozdoby choinkowe.
- Zapoznanie z
kompozycją i zasadami
pisania życzeo.
- Zasady dawania i
przyjmowania
świątecznych
prezentów.
- Przygotowania do
świąt. Wigilijne
zwyczaje. Śpiewanie
kolęd.
- Nauka piosenki
„Choineczko,
choineczko”.

Edukacja
wczesnoszkolna

- Rozwiązywanie zadao
tekstowych- dodawanie
i odejmowanie w
zakresie 30 z
przekroczeniem progu
dziesiątkowego.
Odczytywanie
temperatury na
termometrach i
porównywanie
odczytów.

14.12.2020-18.12.2020
Zaczynamy nowy rok
- Zwyczaje związane z
żegnaniem starego i
witaniem nowego roku.
- Tworzenie listy
noworocznych
postanowieo. Uczymy
się planowad.
- Utrwalenie nazwy
miesięcy, praca z
kalendarzem.
- Zmiany w przyrodzie w
kolejnych porach roku,
zależnośd zjawisk
przyrodniczych i pogody
od pór roku.
- Utrwalanie nazw
kolejnych dni tygodnia.
- Punktualnośd i skutki
spóźniania się.
- Doskonalenie pisowni
wybranych wyrazów z
zakooczeniami –ów,
ówna, ówka.
- Nauka piosenki
„Zegary”.
- Rozwiązywanie zadao
tekstowych –
porównywanie
różnicowe, zadania
złożone, obliczanie
długości, obliczenia
pieniężne, reszta.

religia

04.12.2020r.-

Komunikacja z uczniami
wysyłanie zadao, poleceo

Ewa Żelisko

11.12.2020r.
- zna podstawowe
wydarzenia z życia
Jezusa; potrafi wyjaśnid,
dlaczego słowa i czyny
spisane w Ewangeliach
są wyrazem Bożej
miłości.

poprzez dziennik
elektroniczny Librus oraz
przez platformę Microsoft
Teams. Sprawdzanie wiedzy
poprzez wysyłanie przez
uczniów wykonanej pracy (w
formie zdjęcia) na w/w
przekaźniki elektroniczne.

- zna sens Adwentu;
wymienia , co to jest rok
liturgiczny symbole
adwentowe; wyjaśnia
roratki i wieoca
adwentowego.

- wie, że Bóg jest Dawcą
i Panem naszego życia,
chce dla nas dobra i
szczęścia, wyjaśnia,
czym jest
posłuszeostwo,
poddanie Bogu.

Komunikacja z uczniami
wysyłanie zadao, poleceo
poprzez dziennik
elektroniczny Librus oraz
przez platformę Microsoft
Teams. Sprawdzanie wiedzy
poprzez wysyłanie przez
uczniów wykonanej pracy (w
formie zdjęcia) na w/w
przekaźniki elektroniczne.

język angielski

30.11 - 04.12
Praca z cwiczeniami umiejetnosci jezykowe

Platforma Microsoft Teams
oraz dziennik elektroniczny
Librus

Alina Brzykcy

język angielski

07.12 - 11.12
Praca projektowa tradycje
bozonarodzeniowe w
Anglii

Platforma Microsoft Teams
oraz dziennik elektroniczny
Librus

Alina Brzykcy

religia

18.12.2020r.

Ewa Żelisko

Praca z cwiczeniami umiejetnosci jezykowe

język angielski

14.12 - 18.12
Culture corner: People
who help us poznajemy pracę
ratowników, strażaków i
policjantów
Carols - koledy

Platforma Microsoft Teams
oraz dziennik elektroniczny
Librus

Alina Brzykcy

KLASA 2B

przedmiot

tygodniowy zakres materiału

sposób monitorowania
i sprawdzania wiedzy

Edukacja
30.11.2020-04.12.2020
wczesnoszkolna
Opiekujemy się zwierzętami

Platforma Microsoft
Teams oraz dziennik
elektroniczny Librus

imię i
nazwisko
nauczyciela

Joanna
Peranowska

- Dbamy o zwierzęta-kształtowanie
właściwych postaw.
- Służba psów dla dobra ludzi (pies
terapeuta, przewodnik itp.).
- Poznanie pracy weterynarza.
- Redagowanie ogłoszenia.
- Pisownia nie z czasownikami.
- Wprowadzenie pojęcia
rzeczownik.
- Dwiczenia w czytaniu.
- Dodawanie i odejmowanie w
zakresie 30. Rozpoznawanie liczb
parzystych i nieparzystych.
Obliczenia zegarowe, pieniężne.
Odczytywanie i wskazywanie
temperatury.
- Nauka piosenki „Domowa
piosenka”

Edukacja
wczesnoszkolna

07.12.2020-11.12.2020
Wkrótce Boże Narodzenie
- Oznaki kalendarzowej zimy w
pogodzie i przyrodzie.
- Zimowe zabawy.

Platforma Microsoft
Teams oraz dziennik
elektroniczny Librus

Joanna
Peranowska

- Tworzenie par przymiotników o
przeciwnym znaczeniu.
- Ubieramy choinkę, ozdoby
choinkowe.
- Zapoznanie z kompozycją i
zasadami pisania życzeo.
- Zasady dawania i przyjmowania
świątecznych prezentów.
- Przygotowania do świąt. Wigilijne
zwyczaje. Śpiewanie kolęd.
- Nauka piosenki „Choineczko,
choineczko”.
- Rozwiązywanie zadao tekstowychdodawanie i odejmowanie w
zakresie 30 z przekroczeniem progu
dziesiątkowego. Odczytywanie
temperatury na termometrach i
porównywanie odczytów.
Edukacja
wczesnoszkolna
14.12.2020-18.12.2020
Zaczynamy nowy rok
- Zwyczaje związane z żegnaniem
starego i witaniem nowego roku.
- Tworzenie listy noworocznych
postanowieo. Uczymy się planowad.
- Utrwalenie nazwy miesięcy, praca
z kalendarzem.
- Zmiany w przyrodzie w kolejnych
porach roku, zależnośd zjawisk
przyrodniczych i pogody od pór
roku.
- Utrwalanie nazw kolejnych dni
tygodnia.
- Punktualnośd i skutki spóźniania
się.

Platforma Microsoft
Teams oraz dziennik
elektroniczny Librus

Joanna
Peranowska

- Doskonalenie pisowni wybranych
wyrazów z zakooczeniami –ów,
ówna, ówka.
- Nauka piosenki „Zegary”.
- Rozwiązywanie zadao tekstowych
– porównywanie różnicowe, zadania
złożone, obliczanie długości,
obliczenia pieniężne, reszta.

Komunikacja z uczniami Ewa Żelisko
wysyłanie zadao,
- zna podstawowe wydarzenia z
poleceo poprzez
życia Jezusa; potrafi wyjaśnid,
dziennik elektroniczny
dlaczego słowa i czyny spisane w
Librus oraz przez
Ewangeliach są wyrazem Bożej
platformę Microsoft
miłości.
Teams. Sprawdzanie
wiedzy poprzez
wysyłanie przez uczniów
- zna sens Adwentu; wymienia co to wykonanej pracy (w
jest rok liturgiczny symbole
formie zdjęcia) na w/w
adwentowe; wyjaśnia roratki i
przekaźniki
wieoca adwentowego.
elektroniczne.

religia

01.12.2020r.-08.12.2020r.

religia

15.12.2020r.-22.12.2020r.
- wie, że Bóg jest Dawcą i Panem
naszego życia, chce dla nas dobra i
szczęścia, wyjaśnia, czym jest

Komunikacja z uczniami
wysyłanie zadao,
poleceo poprzez
dziennik elektroniczny
Librus oraz przez

Ewa Żelisko

platformę Microsoft
Teams. Sprawdzanie
wiedzy poprzez
- wie, co to jest grzech pierworodny, wysyłanie przez uczniów
wykonanej pracy (w
potrafi wskazad, przez jaki
formie zdjęcia) na w/w
sakrament grzech pierworodny
przekaźniki
zostaje zgładzony.
elektroniczne.
posłuszeostwo, poddanie Bogu.

Język angielski

14.12 - 18.12.2020

Teams, Librus

Marta
Kasprowicz

Teams, Librus

Marta
Kasprowicz

Teams, Librus

Marta
Kasprowicz

She’s a pop star! – śpiewamy
piosenkę.
Materials – poznajemy materiały, z
których wykonane są różne
przedmioty.
Język angielski

07.12 - 11.12.2020
Bob and Olly – słuchamy, czytamy i
odgrywamy historyjkę.
Now I know. Powtórzenie materiału
z rozdziału 2 i przygotowanie do
testu.

Język angielski

14.12 - 18.12.2020
Test Unit 2.
It’s Christmas – śpiewamy piosenkę

KLASA 2C
tygodniowy zakres materiału

przedmiot

edukacja
wczesnoszkolna
(30.11-04.12)






edukacja
wczesnoszkolna
(07.12-11.12)








edukacja
wczesnoszkolna
(14.12-18.12)







edukacja
wczesnoszkolna
(21.12-22.12)








religia

Oznaki zimy w pogodzie i przyrodzie;
Obliczenia w zakresie 30 – stosowanie przemienności
dodawania;
Zasady dawania i otrzymywania świątecznych
upominków;
Wprowadzenie pojęcia liczba pojedyncza i liczba
mnoga;
Praca z kalendarzem;
Redagowanie i pisanie świątecznych życzeo;
Liczba w aspekcie porządkowym;
Zależnośd zjawisk przyrodniczych i pogody od pór roku;
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30, zadania
złożone, odczytywanie danych z diagramu słupkowego
Wzbogacanie słownictwa związanego z czasem i
przestrzeganiem punktualności;
Dwiczenia w tworzeniu spójnego opowiadania;
Przyrządy do mierzenia czasu;
Pisownia wyrazów z ó wymiennym.
Stany skupienia wody;
Zegary w systemie 12- i 24-godzinnym, obliczenia
zegarowe;
Zimowe dyscypliny sportowe;
Praca z mapą Polski;
Krajobraz górski, rośliny i zwierzęta gór;
Zmiany w przyrodzie w kolejnych porach roku;
Rok z życia drzewa;
Utrwalanie pisowni wyrazów z: ó, u, rz, o, ni, ch, h, dź,
dzi.

02.12.2020r.-09.12.2020r.
- zna podstawowe wydarzenia z życia Jezusa; potrafi wyjaśnid,
dlaczego słowa i czyny spisane w Ewangeliach są wyrazem Bożej
miłości.
- zna sens Adwentu; wymienia co to jest rok liturgiczny
symbole adwentowe; wyjaśnia roratki i wieoca adwentowego.

sposób
monitorowania i
sprawdzania
wiedzy
Poprzez:
microsoft teams,
librus (e-dziennik)

imię i
nazwisko
nauczyciela
Ewa Zielioska

Poprzez:
microsoft teams,
librus (e-dziennik)

Ewa Zielioska

Poprzez:
microsoft teams,
librus (e-dziennik)

Ewa Zielioska

Poprzez:
microsoft teams,
librus (e-dziennik)

Ewa Zielioska

Komunikacja z
uczniami
wysyłanie zadao,
poleceo poprzez
dziennik
elektroniczny
Librus oraz przez
platformę

Ewa Żelisko

religia

16.12.2020r.
- wie, że Bóg jest Dawcą i Panem naszego życia, chce dla nas
dobra i szczęścia, wyjaśnia, czym jest posłuszeostwo, poddanie
Bogu.

język angielski

30.11 - 04.12
1) Colours and shapes - powtórzenie

język angielski

07.12 - 11.12
1) Clothes - recytujemy i odgrywamy wierszyk

język angielski

2) I am wearing red shoes - słuchamy historyjki
obrazkowej;czytamy, odgadujemy nazwy ubioru
14.12 - 18.12
1) I am wearing (a) - słuchamy i odgrywamy dialog oraz
identyfikujemy ubiory
2) Gra - rozpoznawanie osób na podstawie opisu / Zabadoo says
- utrwalanie poleceo

Microsoft Teams.
Sprawdzanie
wiedzy poprzez
wysyłanie przez
uczniów
wykonanej pracy
(w formie zdjęcia)
na w/w
przekaźniki
elektroniczne.
Komunikacja z
uczniami
wysyłanie zadao,
poleceo poprzez
dziennik
elektroniczny
Librus oraz przez
platformę
Microsoft Teams.
Sprawdzanie
wiedzy poprzez
wysyłanie przez
uczniów
wykonanej pracy
(w formie zdjęcia)
na w/w
przekaźniki
elektroniczne.
Platforma
Microsoft Teams
oraz dziennik
elektroniczny
Librus
Platforma
Microsoft Teams
oraz dziennik
elektroniczny
Librus
Platforma
Microsoft Teams
oraz dziennik
elektroniczny
Librus

Ewa Żelisko

Alina Brzykcy

Alina Brzykcy

Alina Brzykcy

30 listopada – 4 grudnia 2020 r.

przedmiot

Edukacja
wczesnoszkolna

KLASA 3 A
tygodniowy zakres materiału

Dziecięcy świat
1. Grudniowe niespodzianki - zmiany w
przyrodzie i pogodzie u progu
nadchodzącej zimy.
2. Poznajemy życie i uczynki prawdziwego
świętego Mikołaja.
3. Dziecięce sprawy – Dla kogo order
uśmiechu? .
4. Zwierzęta też się bawią – do czego
potrzebna jest zabawa?.
5. Mnożenie przez 6,7,8 i 9 w zakresie
100.
6. Różne sposoby obliczania iloczynów –
wprowadzenie pojęd: dzielna, dzielnik,
iloraz.

sposób monitorowania
i sprawdzania wiedzy
- zdjęcia/skany
wykonanych zadao, pliki
zwrotne oraz informacje
i odpowiedzi w
dzienniku elektronicznym
i w MS Teams.

imię i
nazwisko
nauczyciela
Wioletta
Bala

07 – 11 grudnia 2020 r.

przedmiot

Edukacja
wczesnoszkolna

KLASA 3 A
tygodniowy zakres materiału

Świąteczne nastroje:
1. Wkrótce święta – polskie tradycje
bożonarodzeniowe.
2. Każdy może byd Świętym Mikołajem
– sposoby niesienia pomocy.
3. Boże Narodzenie w Bullerbyn –
zwyczaje bożonarodzeniowe w
wybranych krajach europejskich.
4. Pierwsza gwiazdka – poznajemy
wigilijne tradycje.
5. Kolędowy czas – klasowe „spotkanie”
wigilijne.
6. Mnożenie w zakresie 100 –
rozwiązywanie i układanie zadao.

sposób monitorowania
i sprawdzania wiedzy

- zdjęcia/skany wykonanych
zadao, pliki zwrotne oraz
informacje i odpowiedzi w
dzienniku elektronicznym i w
MS Teams.

imię i
nazwisko
nauczyciela
Wioletta Bala

14 – 22 grudnia 2020 r.

przedmiot

KLASA 3 A
tygodniowy zakres materiału

sposób monitorowania
i sprawdzania wiedzy

imię i
nazwisko

Edukacja
wczesnoszkolna

Witaj, Nowy Roku!
1. Nowy Rok - poznajemy sposoby
witania Nowego Roku.
2. Dary Nowego Roku - opowiadamy
baśo J. Porazioskiej „O dwunastu
miesiącach”.
3. Jak upływa czas? - wyszukujemy
potrzebne informacje w kalendarzu.
4. . Klasowy bal karnawałowy poznajemy karnawałowe zwyczaje.
5. Co niesie styczeo? – Koniecznośd
i sposoby pomagania zwierzętom zimą.
6. Robimy plany na ferie - wypowiedzi o
możliwościach spędzenia ferii
zimowych w najbliższej okolicy
7. Zimowe zabawy - wskazywanie
konsekwencji niebezpiecznych
zachowao podczas zabaw zimowych
8. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100
– rozwiązywanie zadao, w tym na
porównywanie ilorazowe.

- zdjęcia/skany wykonanych
zadao, pliki zwrotne oraz
informacje i odpowiedzi w
dzienniku elektronicznym i w
MS Teams.

Religia

Podsumowanie nabożeostw
różaocowych.
Uroczystośd Wszystkich Świętych.
Modlimy się za zmarłych.

Religia

Utrwalanie modlitw do I Komunii
Świętej.

Komunikacja poprzez
dziennik elektroniczny Librus
i platformę Microsoft Teams.
Sprawdzanie wiedzy poprzez
wysyłanie przez uczniów
wykonanej pracy na w/w
przekaźniki elektroniczne.
Komunikacja poprzez
dziennik elektroniczny Librus
i platformę Microsoft Teams.
Sprawdzanie wiedzy poprzez
wysyłanie przez uczniów
wykonanej pracy na w/w
przekaźniki elektroniczne.
Platforma Microsoft Teams
oraz dziennik elektroniczny
Librus
Platforma Microsoft Teams
oraz dziennik elektroniczny
Librus

język
angielski
język
angielski

język
angielski

30.11 - 04.12
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci
jezykowe
07.12 - 11.12
Praca projektowa - tradycje
bozonarodzeniowe w Anglii
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci
jezykowe
14.12 - 18.12
Extreme weather - opisujemy pogodę.
It’s Christmas! - śpiewamy piosenkę,
robimy bałwany i gramy w grę

Platforma Microsoft Teams
oraz dziennik elektroniczny
Librus

nauczyciela
Wioletta Bala

Ks. Paweł
Cudny

Ks. Paweł
Cudny

Alina Brzykcy

Alina Brzykcy

Alina Brzykcy

KLASA 3 B
przedmiot
tygodniowy zakres materiału
sposób monitorowania i
imię i nazwisko
sprawdzania wiedzy
nauczyciela
Edukacja
30.11.2020 – 04.12.2020
Platforma Microsoft Teams, Sandra Borowywczesnoszkolna Temat: Co jest cenne?
dziennik
elektroniczny Orłowska
- Samodzielne czytanie bądź Librus, skany/ zdjęcia prac
słuchanie tekstów i
przesyłane drogą mailową
udzielanie pisemnych oraz
do nauczyciela.
ustnych odpowiedzi na
pytania.
- Skarby ziemi.
- Rozwijanie zdao.
- Potyczki ortograficzne: „ż”
wymienne na „g”.
- Mnożenie i dzielenie w
zakresie 100.
- Rozwiązywanie zadao
tekstowych.
07.12.2020 – 11.12.2020
Temat: Świąteczne nastroje.
- Samodzielne czytanie bądź
słuchanie tekstów i
udzielanie pisemnych oraz
ustnych odpowiedzi na
pytania.
- Świąteczne tradycje.
- Sztuka pisania - Opis.
- Mnożenie i dzielenie w
zakresie 100.
- Łączenie mnożenia i
dzielenia z dodawaniem i
odejmowaniem.
- Rozwiązywanie zadao
tekstowych.
14.12.2020 – 18.12.2020
Temat: Witaj, Nowy Roku!
- Samodzielne czytanie bądź
słuchanie tekstów i
udzielanie pisemnych oraz
ustnych odpowiedzi na
pytania.
- Sztuka pisania – Życzenia.
- Powiedzenia i przysłowia.
- Odmiana czasowników.
- Obliczenia w zakresie 100.
- Praktyczne stosowanie
kolejności działao.
- Obliczenia kalendarzowe.

-Mierzenie i rysowanie
odcinków.
- Rozwiązywanie zadao
tekstowych.
21.12.2020 – 22.12.2020
Temat: Świąteczny czas.
- Powtórzenie wiadomości i
umiejętności.
- Potyczki ortograficzne.
- Wspólne kolędowanie.
- Obliczenia w zakresie 4
podstawowych działao.
Język angielski

Język angielski

Język angielski

Religia

Religia

30.11 - 04.12.2020
Przeprowadzenie
sprawdzianu – test 2.
In the park – słuchamy
nagrania i śpiewamy
piosenkę.
07.12-11.12.2020
Find the ball, Sandy –
historyjka obrazkowa.
Look! I’m dancing! –
słuchamy, czytamy I
odgrywamy historyjkę.
14.12 - 18.12.2020
What’s the weather like
today? – gramy w gry I
śpiewamy piosenkę o
pogodzie.
It’s Christmas – śpiewamy
piosenkę.
Podsumowanie nabożeostw
różaocowych.
Uroczystośd Wszystkich
Świętych. Modlimy się za
zmarłych.

Utrwalanie modlitw do I
Komunii Świętej.

Teams, Librus

Marta Kasprowicz

Teams, Librus

Marta Kasprowicz

Teams, Librus

Marta Kasprowicz

Komunikacja poprzez
dziennik elektroniczny
Librus i platformę Microsoft
Teams. Sprawdzanie wiedzy
poprzez wysyłanie przez
uczniów wykonanej pracy
na w/w przekaźniki
elektroniczne.
Komunikacja poprzez
dziennik elektroniczny
Librus i platformę Microsoft
Teams. Sprawdzanie wiedzy
poprzez wysyłanie przez
uczniów wykonanej pracy
na w/w przekaźniki
elektroniczne.

Ks. Paweł Cudny

Ks. Paweł Cudny

