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1. Matematyka  

Temat: Zastosowanie odejmowania i dodawania ułamków o jednakowych mianownikach 

w zadaniach tekstowych 

 

Treści nauczania: 

-  porównuje ułamki z wykorzystaniem ich różnicy;   

- stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste 

wyrażenia algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście 

praktycznym;  

- rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej 

stronie równania (przez zgadywanie, dopełnianie lub wykonanie działania 

odwrotnego), na przykład  
     

 
     

- wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek 

pomocniczy lub wygodne dla siebie zapisanie informacji i danych z treści zadania;  

- dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla siebie 

strategie rozwiązania.  

 

2. Język polski 

Temat: Projektujemy herb naszej miejscowości. DWIE JEDNOSTKI LEKCYJNE • 

ćwiczenia słownikowe • rozpoznawanie herbów miast • opis wyglądu wybranych 

herbów miast • zapoznanie z informacjami na temat fantastycznych istot znajdujących 

się na herbach • projekt herbu miejscowości • przygotowanie scenek pantomimicznych 

• opis postaci fantastycznej. Podstawa programowa: • I, 2: 1), 2), 5), 8), 12); II, 3: 1), 

4); 4: 1), 2); III, 1: 1), 2), 3), 4); 2: 1), 9); IV, 3). 

 

3. Język polski  

Temat: Kraina języka. Wypowiedzenie i jego rodzaje. DWIE JEDNOSTKI 

LEKCYJNE. Wskazuje grupy wyrazów, które zawierają zrozumiałą informację – 

wyjaśnia, czym jest wypowiedzenie – przekształca grupy wyrazów tak, aby utworzyły 

zrozumiałe informacje – liczy wypowiedzenia w rozmowie – omawia różnice w 

sposobie zapisu między poszczególnymi wypowiedzeniami – określa intencje 



wypowiedzeń – czyta dialog z podziałem na role – rozróżnia rodzaje wypowiedzeń ze 

względu na cel wypowiedzi: oznajmujące, pytające, rozkazujące – dzieli 

wypowiedzenia na grupy w zależności od celu wypowiedzi – określa, co wyrażają 

wypowiedzenia zakończone wykrzyknikiem – układa wypowiedzenia, których można 

użyć w podanych sytuacjach – układa z podanych wyrazów wypowiedzenia 

oznajmujące, pytające i rozkazujące – koloruje dymki zawierające poprawne 

wypowiedzenia – łączy rozsypane wyrazy w gramatycznie poprawne wypowiedzenia 

– odmienia wyrazy w celu utworzenia poprawnych wypowiedzeń – uzupełnia tabelkę 

informacjami dotyczącymi rodzajów wypowiedzeń – nazywa wypowiedzenia ze 

względu na cel wypowiedzi – pisze zaproszenie, stosując różne typy wypowiedzeń – 

formułuje na podstawie ilustracji wypowiedzenia oznajmujące – wskazuje w 

wypowiedzeniach pytających wyraz, który pomaga w sformułowaniu pytania oraz w 

udzieleniu odpowiedzi – przekształca wypowiedzenia oznajmujące w pytające – 

wydaje polecenia, używając wypowiedzeń rozkazujących – dopisuje wykrzykniki do 

wypowiedzeń wyrażających większe emocje – układa wypowiedzenia wykrzyknikowe 

wyrażające uczucia – formułuje wypowiedzi pasujące do podanych sytuacji. II, 1: 1), 

11). 

 

4. WF 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe w domu. 

https://www.youtube.com/watch?v=h7s-TRcdO68 

 

5. Religia  

Temat: „Bóg zawsze kocha, dlatego pragnie zbawić człowieka.” 

 

 

 

 


