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 3.06.2020r.
środa

Edukacja 
polonistyczna/

Edukacja
społeczna

Dorota
Siedlak

Temat: Kontynenty.

Podręcznik s.46 

Przeczytaj tekst „ Kontynenty”.

Wyjaśnij znaczenie wyrazu kontynent. 

Przyjrzyj się ilustracji i wskaż na mapie świata wszystkie 
kontynenty. Odczytaj ich nazwę. Odpowiedz ustnie:

Na którym kontynencie znajduję się Polska?

Który kontynent chciałbyś/chciałabyś odwiedzić i dlaczego?

Obejrzyj film pt. „Wielcy podróżnicy”. 
https://www.youtube.com/watch?v=iE_pQ1VL714
Przeczytaj tekst na stronie 47 pt.„Odkrycia geograficzne”.
Odpowiedz ustnie na pytania:
Kto przed Krzysztofem Kolumbem dotarł do Ameryki?
Czego dokonał Ferdynand Magellan?
Skąd pochodzi nazwa Ocean Spokojny?
Dokąd chcieli dopłynąć Portugalczycy?
Karty ćwiczeń s.46-47

https://www.youtube.com/watch?v=iE_pQ1VL714
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Edukacja
matematyczna

Dorota
Siedlak

Temat:  Rozwiązywanie zadań tekstowych.
Karty ćwiczeń s. 42-43

Edukacja
informatyczna

Sylwia 
Budzisz

Temat; Powtórzenie - bezpieczeństwo w internecie. 
Obejrzyj filmy: https://youtu.be/OSb4xcjeF0s 
https://youtu.be/jXPJgcbc1zQ 
https://youtu.be/imLz4TTZ3iw Pamiętaj! Stosuj te zasady. 

https://
sieciaki.pl 

w-f Małgorzata 
Gruca 

Temat : Zmierzyc się z przeszkodą. Ćwiczenia w 
pokonywaniu przeszkód naturalnych i sztucznych.

Wykonajcie rozgrzewkę, którą pokazuje poniższy link:
https://www.youtube.com/watch?v=5MqblYir68o
A teraz kolejny link:
https://www.youtube.com/watch?v=JIjowiZ5IDg  
Tutaj są cwiczenia , które wskazują jak pokonywac 
prowizoryczne tory przeszkód.
Te cwiczenia można też wykonywac na dworze. Przeszkody 
wtedy stawiamy trochę inne np. plastikowe pojemniki.

https://www.youtube.com/watch?v=5MqblYir68o
https://www.youtube.com/watch?v=JIjowiZ5IDg
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4.06.2020r.

czwartek

Edukacja
polonistyczna

edukacja 
przyrodnicza

Dorota
Siedlak

Temat: Gorące słońce Afryki.
Podręcznik s. 48-49
Obejrzyj  film pt. „Spirit of Africa in 4K”.
https://www.youtube.com/watch?v=F7e2fi1EC8k

Wysłuchaj fragmentu lektury.
https://www.youtube.com/watch?v=b-natYvpqDc

Wysłuchaj  uważnie  fragmentu  czytanego  tekstu  „  Ciemne
okulary” Ustnie odpowiedz na pytania:

Przez jaki kontynent podróżował bohater opowiadania?

Co wydarzyło się podczas wędrówki przez pustynię?

Dlaczego podróżnik stracił wzrok?

Jak  należy  zabezpieczyć  się  przed  intensywnym  światłem
słonecznym?
Jakie trudności mogą mieć ludzie mieszkający na pustyni?
Uzupełnij ćw. 1 – 3 s. 48 – 49 ( karty ćwiczeń). 

Dowiedz się, co to jest oaza. 
Egzotyczne zwierzęta i owoce.

Karty ćwiczeń s.46

Lekcja on-
line 9.00-
9.45

9.50-10.35 

https://www.youtube.com/watch?v=b-natYvpqDc
https://www.youtube.com/watch?v=F7e2fi1EC8k
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Edukacja
matematyczna

Dorota 
Siedlak

Temat:Utrwalenie tabliczki mnożenia w zakresie 100  .  

Wykonaj mnożenie 
 https://www.matzoo.pl/klasa3/tabliczka-mnozenia-w-
zakresie-100_14_254
Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?
v=uyq1RAtm_Hk
Przepisz do zeszytu i oblicz.

7·7=
8·8=
9·9=
7·8=
9·8=
5·7=
9·5=
6·6=

Małgorzata Temat: Rytmiczne kozłowanie. 

https://www.matzoo.pl/klasa3/tabliczka-mnozenia-w-zakresie-100_14_254
https://www.matzoo.pl/klasa3/tabliczka-mnozenia-w-zakresie-100_14_254
https://www.youtube.com/watch?v=uyq1RAtm_Hk
https://www.youtube.com/watch?v=uyq1RAtm_Hk
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W- f Gruca Zabawy z kozłowaniem.
Zabawy z piłką zawsze bawią i cieszą. Proponuję dziś 
poćwiczyć właśnie z piłką. Przypomnimy sobie kozłowanie, 
które już kilkakrotnie ćwiczyliśmy na lekcjach.
Proszę otworzyc link i śmiało naśladowac.
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=-DhQ23yVDrE&t=8s

 

5.06.2020r.
piątek

Edukacja
polonistyczna

Dorota
Siedlak

Temat:Piszemy poprawnie – ćwiczenia utrwalające pisownię
wyrazów z h. 
Przeczytaj i zapisz wyrazy do zeszytu z edukacji 
polonistycznej. Zapamiętaj ich pisownię!

h
na początku wyrazu
hiena
hipopotam
hamak 
hangar
hasło
helikopter
herbata

https://www.youtube.com/watch?v=-DhQ23yVDrE&t=8s
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hiacynt
hotel
hulajnoga
humor

 Ułóż i zapisz w zeszycie zadania z pięcioma wybranymi 
wyrazami.

Karty ćwiczeń s.50-51. Wykonaj ćwiczenia pomiń zadania z 
pomarańczową kropką.

Edukacja 
matematyczna

Dorota
Siedlak

Temat:Obliczanie sum i iloczynów w zakresie 100. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Karty matematyczne s. 44

Język angielski Jolanta 
Chrzęst

 Temat 1 : Means of transport -nauka nazw środków 
transportu

1. Proszę wpisać słowa: car- samochód/ lorry-ciężarówka/ 
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bus-autobus/ plane-samolot/

tractor- traktor/ boat-łódka/ train-pociąg

2. Proszę zapoznać się z materiałem  
https://youtu.be/sHWUMsBQQns -powtarzamy słowa  

3.Proszę wykonać ćwiczenia 5,6 str 52 ćwiczenia oraz 7 i 8 
str.53 

 Temat 2: ‘’What’s she wearing?” -She’s wearing a dress-
ubrania. 

1. Proszę wpisać temat oraz poszczególe słowa do zeszytu 
przedmiotowego :

jeans- dżinsy/ scarf- szalik/ shorts- szorty/ belt- pasek/ 
socks- skarpety/ trainers- trampki 

sun hat- kapelusz/ wellies-kalosze/ raincoat- płaszcz 
przeciwdeszczowy /jacket- kurtka/ 

skirt-spódnica/ tie- krawat/ sweater-sweter/ 

2. Proszę zapoznać się z materiałem audio wizualnym: 
słuchamy i powtarzamy https://youtu.be/pHer1COWyrQ

https://youtu.be/pHer1COWyrQ
https://youtu.be/sHWUMsBQQns
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3. Otwieramy podręcznik na stronie 61 i patrzymy na 
ilustracje w ćwicz 4 – Zadajemy pytanie :

What is she weraing? -Co ona nosi ? Odpowiadamy _She 
‘s wearing…

What is he wearing ?- He’s wearing….

4. Wykonujemy ćw 2 str 58 , ćw 3 i 4 str 59  oraz 5 i 6 str 60 
w ćwiczeniówce

8.06.2020r.

poniedziałek

Edukacja
polonistyczna

Dorota
Siedlak

Temat: Australia.

Podręcznik s. 50-53
Odczytaj fragment wiersza pt.  „ Jasne jak słońce”.
Przeczytaj czytankę na s. 52. 
 Odpowiedz ustnie na pytania:

Jakie zwierzęta żyją w Australii?
Czym charakteryzują się torbacze?
Jaką niezwykłą cechę mają kolczatka i dziobak?

Uzupełnij Karty ćwiczeń s.52-53

Lekcja on-
line 9.00-
9.45
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Edukacja
matematyczna

Dorota
Siedlak

Temat:Obliczanie sum i iloczynów w zakresie 100.

Karty matematyczne s. 45

Edukacja 
plastyczna/

techniczna

Dorota
Siedlak

Temat: Nauka składania papieru metodą Origami – łódka.

Przeczytaj uważnie instrukcję, jak wykonać łódkę z origami
( s. 45, karty ćwiczeń). Wykonaj ją. 

Temat:   Malowanie obrazu   Zwierzęta Australii   techniką   
kropkową.

Przeczytaj tekst pt. „Ciekawe kropki”. Podręcznik s. 51
Namaluj obraz techniką kropkową. Potrzebne będą farby 
i patyczki higieniczne.

 

Religia Wioletta
Matuszczyk

Temat: Zesłanie Ducha Świętego. (katecheza 46)

Proszę zapoznać się z informacjami z podręcznika i wypełnić 

karty

pracy. 

Filmy, które mogą pomóc w  zrozumieniu zagadnienia 

https://www.youtube.com/watch?v=sWD75_iu2Os

https://vod.tvp.pl/video/ziarno,przyjdz-duchu-swiety,1732173

https://vod.tvp.pl/video/ziarno,przyjdz-duchu-swiety,1732173
https://www.youtube.com/watch?v=sWD75_iu2Os
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Temat: Uroczystość Bożego Ciała– katecheza 48

tym razem pracujemy z podręcznikiem i kartami pracy.

Przypominam proszę zapoznać się z informacjami z 

podręcznika i

wypełnić karty pracy.

Proszę obejrzyj film o cudach eucharystycznych 

https://vod.tvp.pl/video/ziarno,boze-cialo,25147405

praca dodatkowa - narysuj w zeszycie rysunek podobny do 

tego

https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-730-

monstrancja.html

9.06.2020r.
wtorek

Edukacja 
polonistyczna

Dorota
Siedlak

Temat: Australia.

Obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=YOL8ADzfFR0

Lekcja 

on-line

9.00-9.45

https://www.youtube.com/watch?v=YOL8ADzfFR0
https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-730-monstrancja.html
https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-730-monstrancja.html
https://vod.tvp.pl/video/ziarno,boze-cialo,25147405
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Uzupełnij k

karty ćwiczeń s. 54-55

Ćwiczymy z Noni.
 Zamiana zdania z liczby pojedynczej na mnogą, ćwiczenia 
w kształtnym pisaniu.
Rozpoznawanie kontynentów , zapisywanie nazw 
kontynentów 
w kolejności alfabetycznej.
Rozpoznawanie rodzajów zadań.
Czytanie ze zrozumieniem. Zaznaczanie kolorem 
wskazanych elementów w notatce kronikarskiej.
 Układanie i zapisywanie wyrazów z rozsypanki literowej.
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Edukacja
muzyczna

Dorota
Siedlak

Temat:  Abecadło muzyczne - Polka .  

 Zapoznaj  się  z  tekstem   „  Abecadło  muzyczne.  Polka”.
Podręcznik s.67
W zeszycie do edukacji polonistycznej wykonaj  ćw. 1 i 3,
znajdujące się pod tekstem.  
Posłuchaj:
https://www.youtube.com/watch?v=g5r8WH4QNwg
https://www.youtube.com/watch?v=wYSzeb6jrTM

Zdjęcie
wykonanych
ćw. 1 i 3, str.
67  na  adres
poczty  e-
mailowej  do
dnia 12.06. 

Edukacja 
matematyczna

Dorota
Siedlak

Temat: Ćwiczenia utrwalające o  dczytywanie informacji z   
tabel.
Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?
v=zPW1mRcODrE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2-
Sgbya7hS6zkerMpqP_MnEUf9Uip0CJrnNDqB1qMdbeUz5
f4A1EY4tZQ

Rozwiąż zadania :     https://www.matzoo.pl/klasa2  

Zajęcia kreatywne Dorota
Siedlak

Temat: Wymarzona podróż do……

 Pomyśl i narysuj na jaki kontynent chciałbyś/ chciałabyś  
pojechać. Technika dowolna.

https://www.youtube.com/watch?v=zPW1mRcODrE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2-Sgbya7hS6zkerMpqP_MnEUf9Uip0CJrnNDqB1qMdbeUz5f4A1EY4tZQ
https://www.youtube.com/watch?v=zPW1mRcODrE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2-Sgbya7hS6zkerMpqP_MnEUf9Uip0CJrnNDqB1qMdbeUz5f4A1EY4tZQ
https://www.youtube.com/watch?v=zPW1mRcODrE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2-Sgbya7hS6zkerMpqP_MnEUf9Uip0CJrnNDqB1qMdbeUz5f4A1EY4tZQ
https://www.matzoo.pl/klasa2
https://www.youtube.com/watch?v=wYSzeb6jrTM
https://www.youtube.com/watch?v=g5r8WH4QNwg

