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(dwie jednostki lekcyjne) 

Temat: Kilka rad dla osób, które pisać nie potrafią zgodnie z ortografią.  

a. Otwórz podręcznik na str. 321 i przeczytaj wiersz „Malarz 

szalony”.  

b. Następnie odczytaj zasady pisowni połączeń om, on, en, em.  

c. Wykonaj w zeszycie zadanie 2, 3, 4, 5 z podręcznika na stronie 

322.  

d. Podczas drugiej wykonaj w miarę możliwości zadania z zeszytu 

ćwiczeń na str. 189, 190, 191, 192, 193, 194.  

e. Wszystkie wątpliwości konsultujemy z nauczycielem podczas 

zajęć.  

 

 

2.  09.06.2020r
. 

 

Historia Temat: Podsumowanie wiadomości z rozdziału VII  

                         pt. Polska w XIII – XV w. 

 

              Cel: powtórzenie, poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy 

zdobytej na ostatnich  

                     lekcjach poświęconych historii Polski od XIII do XV w. 

 

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca z podręcznikiem - przeczytać ćwiczenia 
powtórzeniowe na s. 228 

2. Obejrzeć ilustracje i schematy oraz przeczytać ich opisy od 
s. 198 do s.226 jako ćwiczenie powtórzeniowe  
3. W zeszycie zapisać odpowiedzi na pytanie 2, 3, i 5 ze s. 228 

4. Obejrzeć w podręczniku mapy na s. 201, 205, 210 i 220 
Wyszukać zmiany granic Polski od XIII do XV w. (zadanie 
wykonać ustnie) 
5. Przeczytać poniższe informacje i zastanowić się czy te 

wydarzenia były sukcesem, czy klęską państwa polskiego i 

dlaczego? 

 

- postanowienia I pokoju toruńskiego z 1411 r 

- sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada 

Mazowieckiego 

- chrzest Jagiełły, ślub z Jadwigą, i koronacja Władysława 

Jagiełły na króla Polski 

- bitwa pod Grunwaldem 15 VII 1410 r. 

- wojna trzynastoletnia 1454-1466 i zawarcie II pokoju 

toruńskiego 

- bitwa pod Legnicą w 1241 r 

- koronacja Władysława Łokietka na króla Polski w 1320 r. 

 



- założenie Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego 

w 1364 r. 
 

3.  09.06.2020r

. 

 

Matematyka Temat: Własności prostopadłościanu i jego siatki. 

 

Cele lekcji: 

-Uczeń rozpoznaje siatkę prostopadłościanu i sześcianu, 

-rozwiązuje zadania z zastosowaniem własności prostopadłościanu i 

sześcianu. 

 

1. Analiza wiadomości zawartych w podręczniku na stronie 257. 
2. Wideolekcja: Pi-stacja Matematyka ,,Siatka prostopadłościanu i 

sześcianu” (8 minut filmu) 
https://www.youtube.com/watch?v=6WBQAXB6ZAw 

3. Rozwiązujemy zadania z podręcznika – strona 258. 
 

Analiza zadań na platformie Discord od godziny 9:40. 

20 minut 

4. 09.06.2020r

. 

 

Wych. Fizyczne Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik.  W miarę możliwości 

proszę wykonać ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. Powodzenia! 

https://ewf.h1.pl/student/?token=Jncze3zGgtuBGg8NS8VqrbdjrR7LhpOwc

oKDjOO6GKLagOm2nu 

  

 

Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli 

to możliwe warto ćwiczyć na świeżym powietrzu 

 

 

5. 09.06.2020r
. 

 

Wych.fizyczne Proszę wejść w poniższy link  i obejrzeć filmik. Zachęcam do ćwiczeń .  

https://ewf.h1.pl/student/?token=j4r0JBCOw4671BvUm9pf6sw6DooLNoKv

nrbwSPWa3Pd4EsUZw3 

Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli 

to możliwe warto ćwiczyć na świeżym powietrzu.  

  

 

 

6. 09.06.2020r
. 

 

Muzyka Temat: Na majówkę. 
Z podręcznika czytamy tekst, str. 140 – 143 
  
Na początku mamy piosenkę. 
Słuchamy jej i próbujemy nauczyć się melodii i zaśpiewać. 
 Link do piosenki. 
https://www.youtube.com/watch?v=VQRe7-Z__TI 
 
Pod tematem proszę napisać w kilku zdaniach gdzie lubicie spędzać 
czas wolny na świeżym powietrzu i gdzie wybrali byście się na 
majówkę. 
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