
Język polski w klasach IV i VII:
Materiały na jedną lekcję-łącznie trzy tematy w ciągu tygodnia będą umieszczane trzy razy w 
tygodniu: poniedziałek, środa, piątek do godziny 15.00 na stronie szkoły w zakładce 
Aktualności;
Informacja będzie miała formę scenariusza, w którym podany zostanie temat lekcji, 
zagadnienia do samodzielnego opracowania, źródła, z których należy skorzystać, dwa zadania
utrwalające materiał.
Dwie lekcje w tygodniu poświęcone będą na utrwalenie i powtórzenie treści już omówionych 
w tym roku szkolnym, bądź w poprzednich latach nauki.
Będą one dotyczyły:
ortografia-zasady pisowni, zasady interpunkcji,
formy wypowiedzi pisemnej – poznane w trakcie dotychczasowej nauki długie i krótkie 
formy wypowiedzi pisemnej,
gramatyka-zagadnienia poznane w trakcje dotychczasowej nauki.
Jeden temat to nowe zagadnienie z podstawy programowej, poziomem trudności dostosowany
do możliwości uczniów – lektury, zagadnienia z ortografii, zagadnienia z nauki o języku;
Podstawę zdobywania wiadomości stanowią podręczniki i zeszyty lekturowe i zadania na 
platformie LaerningApps.
Dodatkowe materiały ze źródeł internetowych, ale tylko w miarę możliwości ucznia. 
Etyka
Materiały do samodzielnej pracy będą zamieszczane raz w tygodniu - w piątek do godziny 
15.00, na stronie internetowej szkoły w zakładce Aktualności;
Informacja będzie miała formę scenariusza, w którym podany zostanie temat lekcji, 
zagadnienia do samodzielnego opracowania, źródła, z których należy skorzystać.
Biblioteka:
Raz w tygodniu - w piątek, na stronie szkoły w zakładce Aktualności w ramach akcji 
promującej czytelnictwo pod hasłem Czytamy ze starszym rodzeństwem, zostanie 
umieszczony fragmenty książki do wspólnego czytania z rodzicami lub rodzeństwem. 
Akcja skierowana jest do wszystkich uczniów z klas I-III, IV-VIII.

W zakładce Biblioteka i SU, raz w tygodniu w ramach akcji Mała książka-wielki człowiek 
będą umieszczane materiały edukacyjne dla rodziców dotyczące zalet czytania książek, lista 
pozycji wartych przeczytania, rymowanki, wyliczanki, piosenki, propozycje gier i zabaw 
będących sposobem na nudę.

Konsultacje dla uczniów i rodziców na portalu Messenger, poprzez kontakt e- mailowy 
renataknul123@gmail.com, przez dziennik elektroniczny - w poniedziałek w godzinach 
12.00-13.00,  środa w godzinach 15.00-16.00.

Informacja zwrotna od ucznia: rozwiązane zadania na LaerningApps, skany lub zdjęcia zadań 
wykonanych w zeszycie przesłane na adres renataknul123@gmail.com

Czas odesłania materiałów na mój adres będzie określony każdorazowo wraz z podaniem 
nowego materiału.

Akcje w ramach działalności SU: Mój pomysł na domowe dekoracje świąteczne, zdjęcia świątecznych 
dekoracji zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce Galeria prac uczniów.

Opracowała Renata Szczepaniak-Knul
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