
Lp. Dla klasy I c Wychowawca: Małgorzata Majewska 

 Przedmiot Zadania podstawowe 
Zadania 

dodatkowe i 
rozszerzające 

metody pracy, formy 
realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

21.04. 
EDUKACJA 
INFORMATYCZNA 

Temat: Piszemy w edytorze tekstu. 
Praca z edytorem tekstu Word, OpenOffice. 
Omówienie podstawowych zasad edycji tekstu. 
Przepisz wskazany przez nauczyciela tekst, zachowując 
podstawowe zasady edycji tekstu 
Prześlij plik na podany adres e-mail nauczyciela 

- 
Praca twórcza, samodzielna, 
edytor tekstu  

Librus, e - mail Marta Mielniczek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lp. Dla klasy IVa Wychowawca: Halina Lachowska 

 Przedmiot Zadania podstawowe 
Zadania 

dodatkowe i 
rozszerzające 

metody pracy, formy 
realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

15.04. 

22.04.  

MUZYKA 

Temat: Muzyczne baśnie. 
Poznanie twórczości P. Czajkowskiego 
Słuchamy: Śpiąca królewna, Akademia Pana Kleksa, 
Piotruś i Wilk. 
Temat: Wolno – szybko, głośno – cicho. Oznaczenia 
tempa i dynamiki w muzyce. 
Zapoznanie z pojęciami dotyczącymi dynamiki i agogiki. 
Poznanie oznaczenia dynamicznych i agogicznych. 

 Podręcznik Librus, e - mail Marta Mielniczek 

16.04. 

23.04. 

INFORMATYKA 

Temat: Czy masz arkusz kalkulacyjny? Nie tylko Excel, 
OpenOffice Calc 
Założenie własnego konta uczniowskiego na wsipnet.pl 
Podanie instrukcji założenia konta. 
Praca z podręcznikiem str. 108 – 112 
Sporządzenie tabelki w arkuszu ze str. 106. Zapisanie 
pracy pod nazwą POMIARY KLASY 4a. 
Wstawienie wykresu. 
Temat: Plakat w programie Paint. 
Wykonanie plakatu w programie Paint, do wybranego 
przez siebie widowiska (Śpiąca królewna, Akademia 
Pana Kleksa bądź Piotruś i Wilk 
Wysłanie pracy na e – mail. 
Animacja poklatkowa – jak stworzyć własny film? 

 

Podręcznik 
Edytor tekstu 
Arkusz kalkulacyjny 
„Animacja poklatkowa krok po 
kroku” 

Librus, e - mail Marta Mielniczek 

 



 

 

 

 

 

Lp. Dla klasy Va Wychowawca: Bożena Wolańczuk 

 Przedmiot Zadania podstawowe 
Zadania dodatkowe 

i rozszerzające 

metody pracy, formy 
realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

16.04. 

23.04 

MUZYKA 

Temat: Pokochać operę. Wielkie dzieła na wielkich scenach. 
 
1. Przeczytaj - Podręcznik str. 112 - 113. 
2. Wyszukaj samodzielnie w Internecie na YouTube i wysłuchaj 
utworów: Wolfgang Amadeusz Mozart - Uwertura do opery 
Czarodziejski flet, Aria Figara Non piu andrai farfallonne 
amoroso z opery Wesele Figara 
3. Zapoznanie z pojęciami: opera, libretto, uwertura, aria, 
ansambl, choreograf, scenograf. 
4. Rodzaje głosów męskich i kobiecych. 
 
Temat: Piękno Muzyki Stanisława Moniuszki. 
 

1. Zapoznanie z życiem i twórczością Stanisława 
Moniuszki. 

2. Oglądanie filmu biograficznego. 
3. Quiz muzyczny – rozpoznawanie fragmentów pieśni i 

arii operowych st. Moniuszki 

- 

Podręcznik 
Epodręczniki.pl 
Korzystanie ze wskazanych stron 
internetowych 
 

Librus, e - mail Marta Mielniczek 

 



 

Lp. Dla klasy Vb Wychowawca:  

 Przedmiot Zadania podstawowe 
Zadania dodatkowe 

i rozszerzające 

metody pracy, formy 
realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

17.04. 

24.04. 

MUZYKA 

Temat: Pokochać operę. Wielkie dzieła na wielkich scenach. 
 
1. Przeczytaj - Podręcznik str. 112 - 113. 
2. Wyszukaj samodzielnie w Internecie na YouTube i wysłuchaj 
utworów: Wolfgang Amadeusz Mozart - Uwertura do opery 
Czarodziejski flet, Aria Figara Non piu andrai farfallonne 
amoroso z opery Wesele Figara 
3. Zapoznanie z pojęciami: opera, libretto, uwertura, aria, 
ansambl, choreograf, scenograf. 
4. Rodzaje głosów męskich i kobiecych. 
 
Temat: Piękno Muzyki Stanisława Moniuszki. 
 

1. Zapoznanie z życiem i twórczością Stanisława 
Moniuszki. 

2. Oglądanie filmu biograficznego. 
3. Quiz muzyczny – rozpoznawanie fragmentów pieśni i 

arii operowych st. Moniuszki 

- 

Podręcznik 
Epodręczniki.pl 
Korzystanie ze wskazanych stron 
internetowych 
 

Librus, e- mail Marta Mielniczek 

 

 

 

 

 



 

Lp. Dla klasy Vc Wychowawca:  

 Przedmiot Zadania podstawowe 
Zadania dodatkowe 

i rozszerzające 

metody pracy, formy 
realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

15.04. 

22.04 

MUZYKA 

Temat: Pokochać operę. Wielkie dzieła na wielkich scenach. 
 
1. Przeczytaj - Podręcznik str. 112 - 113. 
2. Wyszukaj samodzielnie w Internecie na YouTube i wysłuchaj 
utworów: Wolfgang Amadeusz Mozart - Uwertura do opery 
Czarodziejski flet, Aria Figara Non piu andrai farfallonne 
amoroso z opery Wesele Figara 
3. Zapoznanie z pojęciami: opera, libretto, uwertura, aria, 
ansambl, choreograf, scenograf. 
4. Rodzaje głosów męskich i kobiecych. 
 
Temat: Piękno Muzyki Stanisława Moniuszki. 
 

1. Zapoznanie z życiem i twórczością Stanisława 
Moniuszki. 

2. Oglądanie filmu biograficznego. 
3. Quiz muzyczny – rozpoznawanie fragmentów pieśni i 

arii operowych st. Moniuszki 

- 

Podręcznik 
Epodręczniki.pl 
Korzystanie ze wskazanych stron 
internetowych 
 

Librus, e - mail Marta Mielniczek 

 

 

 

 

 



 

 

Lp. Dla klasy VIa Wychowawca: Czesława Mociak 

 Przedmiot Zadania podstawowe 
Zadania dodatkowe 

i rozszerzające 

metody pracy, formy 
realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

21.04. MUZYKA 

Temat lekcji: Instrumenty dęte blaszane. 
1. Zapoznanie z tematem lekcji - Podręcznik str 108 -111, lub 
link 
https://liblink.pl/8vqmU6wW7o 
2. Wysłuchanie utworów:  
3. Wykonanie ćwiczenia str. 32 i 33 z podanego linku. 
5. Przesłanie prawidłowo rozwiązanych zadań na e - mail. 

- 
Praca twórcza, samodzielna, 
ćwiczenia i zadania muzyczne  

Librus, e - mail Marta Mielniczek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://liblink.pl/8vqmU6wW7o


Lp. Dla klasy VIb Wychowawca:  

 Przedmiot Zadania podstawowe 
Zadania dodatkowe 

i rozszerzające 

metody pracy, formy 
realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

17.04. 

24.04. 

MUZYKA 

Temat lekcji: Instrumenty dęte blaszane 
1. Zapoznanie z tematem lekcji - Podręcznik str 108 -111, lub 
link 
https://liblink.pl/8vqmU6wW7o 
2. Wysłuchanie utworów:  
3. Wykonanie ćwiczenia str. 32 i 33 z podanego linku. 
5. Przesłanie prawidłowo rozwiązanych zadań na e - mail. 
 
Temat: Wariacje w muzyce. 

1. Poznanie formy wariacji w muzyce. 

2. Słuchanie utworów muzycznych w formie wariacji. 
3. Określenie różnic melodyczno – rytmicznych 

między poszczególnymi wariacjami. 
4. Tworzenie wariacji instrumentalnych. 

- 

Praca twórcza, samodzielna, 
ćwiczeni, zadania, nagranie 
utworu Wariacje C – dur Ah vous 
dirai-je maman (W. A. Mozart), 
teksty fraszek (T. Fangrat), 
instrumenty perkusyjne, 
odtwarzacz płyt CD 

Librus, e - mail Marta Mielniczek 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://liblink.pl/8vqmU6wW7o


Lp. Dla klasy VIc Wychowawca:  

 Przedmiot Zadania podstawowe 
Zadania dodatkowe 

i rozszerzające 

metody pracy, formy 
realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

17.04. 

24.04. 

MUZYKA 

Temat lekcji: Instrumenty dęte blaszane 
1. Zapoznanie z tematem lekcji - Podręcznik str 108 -111, lub 
link 
https://liblink.pl/8vqmU6wW7o 
2. Wysłuchanie utworów:  
3. Wykonanie ćwiczenia str. 32 i 33 z podanego linku. 
5. Przesłanie prawidłowo rozwiązanych zadań na e - mail. 
 
Temat: Wariacje w muzyce. 

1. Poznanie formy wariacji w muzyce. 

2. Słuchanie utworów muzycznych w formie wariacji. 
3. Określenie różnic melodyczno – rytmicznych 

między poszczególnymi wariacjami. 
4. Tworzenie wariacji instrumentalnych. 

- 

Praca twórcza, samodzielna, 
ćwiczeni, zadania, nagranie 
utworu Wariacje C – dur Ah vous 
dirai-je maman (W. A. Mozart), 
teksty fraszek (T. Fangrat), 
instrumenty perkusyjne, 
odtwarzacz płyt CD 

Librus, e - mail Marta Mielniczek 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://liblink.pl/8vqmU6wW7o


Lp. Dla klasy 8a Wychowawca: Dorota Abramiuk 

 Przedmiot Zadania podstawowe 
Zadania dodatkowe 

i rozszerzające 

metody pracy, formy 
realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

20.04 Informatyka 

 Temat: Moi znajomi. 

Uzupełnij przesłany przez nauczyciela arkusz. Wykonaj polecenia z 

podręcznika. 

 

 
Praca z podręcznikiem, praca 

w chmurze 

 

Librus, e - mail 

 

Marta Mielniczek 

 

 

Lp. Dla klasy 8b Wychowawca:  

 Przedmiot Zadania podstawowe 
Zadania dodatkowe 

i rozszerzające 

metody pracy, formy 
realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

20.04 Informatyka 

 Temat: Moi znajomi. 

Uzupełnij przesłany przez nauczyciela arkusz. Wykonaj polecenia z 

podręcznika. 

 

 
Praca z podręcznikiem, praca 

w chmurze 

 

Librus, e - mail 

 

Marta Mielniczek 

 



Lp. Dla klasy IIa Wychowawca: Barbara Majewska 

 Przedmiot Zadania podstawowe 
Zadania 

dodatkowe i 
rozszerzające 

metody pracy, formy 
realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

21.04. 
EDUKACJA 
INFORMATYCZNA 

Temat: Piszemy w edytorze tekstu. 
Praca z edytorem tekstu Word, OpenOffice. 
Omówienie podstawowych zasad edycji tekstu. 
Przepisz wskazany przez nauczyciela tekst, zachowując 
podstawowe zasady edycji tekstu 
Prześlij plik na podany adres e-mail nauczyciela 

- 
Praca twórcza, samodzielna, 
edytor tekstu  

Librus, e - mail Marta Mielniczek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lp. Dla klasy VIIa Wychowawca: Przemysław Woś 

 Przedmiot Zadania podstawowe 
Zadania dodatkowe 

i rozszerzające 

metody pracy, formy 
realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

16.04. 

23.04. 

MUZYKA 

 

Temat: Piosenka poetycka - cz.1 

Naucz się śpiewać piosenki pt. Dni, których jeszcze nie znamy 

podręcznik str 104-105. 

ewentualnie link: 

https://liblink.pl/2J5JxtujBw 

Posłuchaj wykonania: 

https://liblink.pl/mI4idC4sXD 

Skorzystaj z wersji karaoke: 

https://liblink.pl/JsJjBZMfqr 

 

Temat: Piosenka poetycka cz. 1 

Zapoznanie z życiem i twórczością oraz repertuarem znanych 

twórców. 

Poezja śpiewana w Polsce. 

Polskie grupy zaliczane do czołowych wykonawców piosenki 

z gatunku poezji śpiewanej. 

 

- Podręcznik, Internet Librus, e - mail Marta Mielniczek 

15.04. 

22.04. 

INFORMATYKA 

Temat: Multimedialna prezentacja.  
1. Proszę wykonać prezentację 

multimedialną  -  Realizacja projektu Moja 
miejscowość dawniej i dziś - tworzenie prezentacji 
multimedialnej. 
(min. 15 slajdów, zdjęcia podpisane, bibliografia na 
ostatnim slajdzie). 

2. Zapoznanie się z treścią z podręcznika str 147-151. 
3. Praca z  programem PowerPoint lub OpenOffice-

Impress lub na koncie gmail.com. 
4. Przesłanie prezentacji na adres mailowy nauczyciela. 
5. Podanie przykładowych filmów instruktażowych. 
6. Omówienie cech dobrej prezentacji. 

 
Program PowerPoint, OpenOffice 
Impress, linki 

Librus. E - mail Marta Mielniczek 

https://liblink.pl/2J5JxtujBw
https://liblink.pl/mI4idC4sXD
https://liblink.pl/JsJjBZMfqr


 


