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1. 
 
 
 
 
 

 
15.05. 
2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Historia 
 
 
 
 
 

Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego 
 
Cele: Poznanie panowania Kazimierza 
Wielkiego - jego reform i polityki wewnętrznej 
 
Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca z podręcznikiem - 
przeczytać tekst od  s. 203  do 207 
2. Obejrzeć ilustracje i przeczytać ich opisy na 
w/w stronach 
3. W zeszycie zapisać: 
-  datę panowania Kazimierza Wielkiego 
-  wymienić dokonania tego króla w dziedzinie 
prawa, handlu i obronności kraju, 
 
4. Uczniowie, którzy mają możliwość 
drukowania mogą wkleić do zeszytu 2-3 
ilustracje zamków wybudowanych w 
czasach Kazimierza Wielkiego. 
Ci, którzy nie mają takiej możliwości mają 
zapisać w zeszycie nazwy miejscowości, w 
których wybudowano zamki obronne.  
 
5. Zapoznać się z mapą na s. 205 
 

 
 
 
 
 
 

2.  15.05. 
2020 r. 
 

Religia Temat: Jezus zaprasza mnie na drogę 
błogosławieństw.                                                        

   Cel: Odkrywanie świata wartości płynących z 
ewangelicznych błogosławieństw. 

Polecenie dla uczniów:                                          

  1. Proszę  otworzyć podręcznik na str.162.                                                                      

2.  Każdy człowiek chce być szczęśliwy, ale nie jest to takie 

łatwe. Dzisiaj dowiesz się ,co pomaga osiągnąć szczęście.                                                               

3. Przeczytaj tekst ze stron: 162-164   ,,Błogosławieni’’ to 

znaczy ,,szczęśliwi’’. Kogo Jezus nazywa szczęśliwym? Pan 

Jezus nazywa szczęśliwymi tych, którzy w naszym odczuciu 

powinni być nieszczęśliwymi.  Pamiętajcie, że Pan Jezus 

inaczej pojmuje prawdziwe życie Boże niż my.                                            

4. Przepisz do zeszytu temat oraz jako notatkę  tekst 

,,Zapamiętaj’’. 

 

 

3.  15.05. 
2020 r. 
 

J.polski Temat: Ogród sztuki – powtórzenie wiadomości.  

Cele: powtórzenie i utrwalenie najważniejszych wiadomości 

a. Przypominij sobie pojęcia: uosobienie, 

porównanie, ożywienie, foyer, frazeologizm, 

martwa natura, pejzaż, orzeczenie czasownikowe 

i imienne, dopełnienie, adaptacja, film 

dokumentalny, fabularny i animowany.  

b. Wykonaj pisemnie (pełnymi zdaniami )zad. od 1 

 



do 6 str. 288, 289. 

c. Na lekcji wykonaj zadania od 7 do 11 w zeszycie.  

d. Na zadanie napisz sprawozdanie ze swojego 

ulubionego programu telewizyjnego. Wskazówki 

na stronie 290, zad. 12.  

4. 15.05. 
 
2020 r. 
 

Matematyka Temat: Powtórzenie wiadomości 

Cel lekcji:  podsumowanie materiału 

Polecenia dla ucznia: 

1. Rozwiązywanie wybranych zadań ze strony 222 

2.Zadanie do wykonania po lekcji: 

a)1-8/223 -dla wszystkich 

Praca na platformie discord. 

 

5. 15.05. 
2020 r. 
 

Wych.fizyczne Temat: Zasady zapobiegania otyłości   – edukacja 
zdrowotna 

 

Polecenia dla uczniów: 

Proszę wejść w poniższy link i przeczytać informacje 
dotyczące tematu lekcji 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/otylosc/jak-zapobiegac-otylosci-
u-dzieci-aa-3LDn-CMCv-GKiA.html 
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