
Klasa III D                                                 TYDZIEŃ  10.06.2020 – 25.06.2020

data przedmiot wg planu nauczyciel temat lekcji oraz forma pracy ucznia (praca z
podręcznikiem, wysłanie linku do filmu, pliku,

prezentacji, wypracowanie, ćwiczenie itp.)

sposób
odesłania
zadań do

sprawdzenia

dodatkowe
uwagi

10.06.
środa

Edukacja 
polonistyczna/społeczna

Edukacja matematyczna

W - F

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Temat: Jak dbać o piękny uśmiech? 

1. Przypomnij sobie, jak należy dbać o zęby – podręcznik
s. 70, 71
2. Uzupełnij podpisy pod obrazkami ćw. 1 s. 50 
3. Czym zajmuje się dentysta?  ćw. 2 s. 50

4. Powiedz, w jaki sposób można zapobiegać próchnicy 
zębów ćw. 3, 4, 5 s. 51 

Temat: Własności działań na liczbach – powtórzenie. 

Lekcja online 10.00 – 12.30 

1.Pomnóż liczby i  wpisz iloczyny w czerwone kwadraty 
– ćw. 1 s. 38
2. Wykonaj obliczenia stosując zasadę przemienności 
dodawania – ćw. 2,3 i 4  s. 38
3. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań -  wykonaj
ćw. 5, 6, 7, 8 i 9 s. 39

Kolorowe skoki: Układamy kolorowe kartki na podłodze 
przed monitorem  w sekwencji pokazanej na filmiku
 i skaczemy na kartki po zobaczeniu koloru na ekranie. 
https://www.youtube.com/watch?v=5ReIr2MNfiU 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ReIr2MNfiU
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Edukacja informatyczna Sylwia 
Budzisz 

Temat: Bezpieczeństwo w czasie wakacji – edytor tekstu.

Obejrzyj film dotyczący bezpieczeństwa.

https://youtu.be/Ui-ndYWcThA

W edytorze tekstu wypisz 5 zasad dotyczących 
bezpieczeństwa w czasie wakacji.

11.06.
czwartek Boże Ciało 

Dzień wolny od zajęć 

12.06
piątek Dzień wolny 

od zajęć dydaktycznych

15.06.
poniedziałe
k

Edukacja polonistyczna Karina 
Sperczyńska

Temat: Utrwalanie wiadomości 

Lekcja online 10.00 – 12.30 

1. Ułóż pytania do zdania - ćw. 1 s. 56
2. Utwórz rodzinę wyrazu „dom” – ćw. 2 s. 56
3. Podkreśl w zdaniach najważniejsze wyrazy –
ćw. 4 s. 56
4. Wykonaj ćw. 5, 6, 7, 8 i 9 s. 56, 57

https://youtu.be/Ui-ndYWcThA
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Edukacja matematyczna

Zajęcia kreatywne

Religia 
2 godziny

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Jadwiga Żak

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych utrwalających 
zdobyte wiadomości i umiejętności. 

1. Rozwiąż samodzielnie zadania z treścią s. 40, 41 -
praca na ocenę 

Zaczarowany papier: przygotuj gazetę, pustą szklankę, 
miskę lub garnek z wodą. Papier pognieć i włóż do pustej
szklanki w taki sposób, aby nie wypadł, gdy szklankę 
odwrócisz do góry dnem. Na wysokości 2 cm od góry 
szklanka powinna być pusta. Szklankę odwróconą dnem 
do góry włóż do miski z wodą. Po około jednej minucie 
wyjmij ją z wody i dotknij papier. Sprawdź, jaki będzie: 
suchy, czy mokry?

1.Temat:Z jakich części składa się Msza Św.?

Od najdawniejszych czasów, jak czytamy w Starym 
Testamencie, ludzie składali Bogu ofiary. Czynili tak, by 
wyrazić wdzięczność za błogosławieństwo w życiu i 
pracy, jako przebłaganie za popełnione zło, jako prośby 
w ważnych sprawach. Przede wszystkim jednak w ten 
sposób wielbili  Boga. Otwórz link:

https://www.youtube.com/watch?v=B7RQg_eLRM0

Prześlij zdjęcia 
do 17.06
pod adres
ksperczynsk  a  @  
s  p2pt.onmicros  
oft.co  m  

mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
https://www.youtube.com/watch?v=B7RQg_eLRM0
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2.Temat:Składamy Bogu dary.

Uzupełnij podanymi wyrazami:   Kościoła, Pan, ofiarę, 
cześć, nasz.

Niech ………przyjmie ……z rąk Twoich na ……. i chwałę
swojego imienia a także na pożytek ……….i całego 
…………. Świętego.

Narysuj, to co możesz ofiarować Bogu podczas Mszy 
Św.?

16.06.
wtorek Sprawdzian ósmoklasisty

17.06.
środa Sprawdzian ósmoklasisty

18.06.
czwartek 

Sprawdzian ósmoklasisty

19.06.
piątek 

Edukacja polonistyczna Karina 
Sperczyńska

Temat: Znowu wakacje. 

1. Przeczytaj wiersz pt. „Znów wakacje” –
podręcznik s. 74 i odpowiedz ustnie na pytania pod 
tekstem. 
2. Poszukaj w diagramie wyrazów kojarzących się z 
wakacjami – ćw. 1. s. 58
3. Dobierz rymujące się wyrazy. - ćw. 2 s. 58
4. Dopisz wyrazy według wzoru – ćw. 3 s. 58
5. Wykonaj ćw. 4 i 5 s. 59 – praca na ocenę

Prześlij zdjęcie 
do 21.06
pod adres
ksperczynsk  a  @  
sp2pt.onmicros
oft.com

mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
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Edukacja matematyczna 

Edukacja techniczna 

Język angielski 
2 godziny 

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Anna 
Grzesik    

Temat: Figury geometryczne. 

Lekcja online 10.00 – 12.30 

1. Zapisz nazwy figur geometrycznych – ćw. 1 s. 42
2. Pokoloruj figur, które maja po 4 boki – ćw. 2 s. 4
3.Rozwiąż zadanie 3, 4, 5, 6 i 7 s. 42, 43 
4. Przeczytaj informacje z podręcznika s. 125 – figury 
przestrzenne.
5. Wykonaj ćw. 8 i 9 s. 44

Wykonaj dwie figury przestrzenne zgodnie z instrukcją 
podaną na s. 63 ( karty ćwiczeń) – praca na ocenę

Topic : Animal food – pożywienie dla zwierząt. 

Notatka z lekcji: . fruit – owoc/owoce

grass – trawa, meat – mięso ,leaves – liście, seeds – 
nasiona ,bugs – robaki, eat – jeść                            

Zebras eat grass. – Zebry jadają trawę.                   

Lions don’t eat grass. – Lwy nie jadają trawy.          

 Po przepisaniu notatki do zeszytu wykonaj następujące 
zadania w zeszycie ćwiczeń: ćw. 3, 4 str. 51  i ćw. 5 str. 
52

Prześlij zdjęcie 
do 21.06
pod adres
ksperczynsk  a  @  
sp2pt.onmicros
oft.com

mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:ksperczynska@sp2pt.onmicrosoft.com
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Topic: Present Simple.  (Czas Terazniejszy Prosty)          

  Zastosowanie: - czynności wykonywane regularnie, co 
jakiś czas np: I play football every day.- Codziennie 
gram w piłkę nożną.                                            

Budowa zdania oznajmującego: osoba + czasownik 
(bezokolicznik) + dalsza część zdania. 

- They play basketball every day.

Gdy mówimy o 3 os. l. poj.,( czyli she-ona, he- on, it- 
to,ono) do bezokolicznika należy dodać końcówkę ‘s’ lub
‘es’np: She plays basketball every day.

 Budowa zdania przeczącego: osoba +DON’T/DOESN’T
+ czasownik (bezokolicznik) + dalsza część zdania np. 

 I don’t play tennis every day. He doesn’t play tennis 
every day. Don't używamy dla os. I - ja, You- ty,wy, We-
my, They- oni, one. 

Doesn't używamy dla She- ona, He- on, It - ono,to.

She doesn't eat meat. - Ona nie je mięsa.

Budowa zdania pytającego:

 DO/DOES + osoba + czasownik (bezokolicznik) +
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dalsza część zdania? Do you go play football every day? 
Does he play football every day? Operator DOES 
używamy tak jak wyżej do osób: she , he, it

22.06.
poniedziałe
k 

Edukacja 
polonistyczna/społeczna 

Edukacja przyrodnicza 

Edukacja matematyczna

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Temat: Bezpieczeństwo podczas wakacji. 

1. Rozwiąż test (podręcznik s. 76, 77) i wpisz do tabeli 
wyniki (ćw. 1 s. 62) 
2. Odczytaj sylaby z plątaninki i zapisz hasło.
3. Wykonaj ćw. 3 i 4 s. 62 

Temat: Uwaga! Rośliny trujące. 

1. Przeczytaj i obejrzyj ilustracje na temat roślin 
trujących – podręcznik s. 78, 79
2. Wykonaj ćw. 5 s. 63 oraz 6 i 7 s. 64 

Temat: Działania pisemne – dodawanie i odejmowanie. 

Lekcja online 10.00 – 12.30 

Obliczając sposobem pisemnym sumę lub różnicę dwóch 
liczb, podpisujemy jedności pod jednościami, dziesiątki 
pod dziesiątkami, setki pod setkami itp. W rachunku 
pisemnym rozpoczynamy dodawanie lub odejmowanie od
rzędu jedności. 

1. Rozwiązywanie przykładów – dodawanie
 i odejmowanie. 
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Religia 
2 godziny 

Jadwiga Żak 1.Temat:Co to jest Eucharystia czyli Komunia?

Brat Franciszek opowie wam o Komunii, otwórz link:

https://www.youtube.com/watch?v=DI6Uet4pmzs 

Jezus pragnie spotkać się z każdym zaproszonym na 
Mszę Świętą w Komunii Świętej. Gdy kapłan podaje 
nam Komunię Świętą mówi "Ciało Chrystusa" My 
odpowiadamy "Amen". Tym słowem wyznajemy naszą 
wiarę w żywą i prawdziwą obecność Pana Jezusa pod 
postacią chleba. Słowo "Amen" znaczy "tak jest 
naprawdę", "wierzę w to".

2.Temat:Jezus i ja na wakacjach.

Pan Bóg jedzie z nami na wakacje, ale pod warunkiem że
zamiast zostawić Go w domu, zabierzemy Go ze sobą. 
Zabrać ze sobą Boga na wakacje, to na pewno rozmawiać
z Nim na modlitwie każdego dnia; dziękować Mu za 
słońce, piękno krajobrazu, który odkrywamy; za dobroć 
ludzi, której doświadczamy; za wiele chwil radości, które
nas spotkają! Każda chwila wakacyjnej radości czy 
szczęścia może być ofiarowana Panu Bogu.

Otwórz link: https://www.youtube.com/watch  ?  

v=FQzJSY8YF_8
Narysuj, jak chcielibyście spędzić wakacje z rodziną

https://www.youtube.com/watch?v=FQzJSY8YF_8
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=DI6Uet4pmzs
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23.06.
wtorek

Edukacja polonistyczna 

Edukacja matematyczna 

Edukacja muzyczna 

Zajęcia kreatywne 

Karina 
Sperczyńska

 

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Temat: Jak nie nudzić się w podróży. 

1. Przeczytaj tekst pt. „Krowa za dziesięć, pies za pięć!” 
- podręcznik s. 81-84
2. Odpowiedz pisemnie na pytania – ćw. 1 s. 66
3. Pokoloruj okienka z poprawnymi odpowiedziami
- ćw. 2 s. 66
4. Uporządkuj plan wydarzeń opowiadania – ćw. 3 s. 67

Temat: Obliczenia kalendarzowe, zegarowe i termometr 
– powtórzenie. 

1. Wykonaj ćw. 1, 3 i 5 s. 45 oraz 6, 7 i 8 s. 46
2. Odczytaj temperaturę z mapy pogody. Zaznacz, ile 
stopni jest w podanych miastach – ćw. 9 s. 47
3. Rozwiąż zadanie 11 s. 47

Instrumenty dęte. 
Przeczytaj informacje z podręcznika s. 93 i wykonaj 
ćw. 3, 4 i 6 s. 73 

Gdzie jest sól? Przygotuj łyżkę soli, łyżkę mąki, wodę i 
dwie miseczki. Do każdej miseczki nalej wody. Do 
jednej wsyp sól, a do drugiej mąkę. Zaobserwuj, co się 
stanie. 

Ćw. 4 s. 67 
dla chętnych

Ćw. 10 i 12
s. 47 dla 
chętnych 

24.06
środa

Edukacja polonistyczna Karina 
Sperczyńska

Temat: Czytam i interpretuję. 

1. Przeczytaj ze zrozumieniem tekst pt. „Wycieczka do 
Kotliny Kłodzkiej” i wykonaj polecenie 1, 2 i 3 s. 89

https://www.youtube.com/watch?v=FQzJSY8YF_8
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Edukacja plastyczna 

Edukacja matematyczna 

Edukacja informatyczna 

W – F 

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Sylwia 
Budzisz 

Karina 
Sperczyńska

Wykonaj plakat reklamujący ofertę wycieczki, którą 
zorganizujesz – technika dowolna. 

Temat: Obliczanie długości boków i obwodów figur. 

1. Zmierz długości boków figur i oblicz ich obwody
– ćw. 1 s. 48
2. Rozwiąż zadania z treścią: 2, 3, 5 i 6 s. 48, 49
3. Uzupełnij tabelę – ćw. 4 s. 49

Temat: Bezpieczeństwo w czasie wakacji – edytor 
grafiki.

Przypomnij sobie film:

https://youtu.be/Ui-ndYWcThA
W edytorze grafiki wykonaj plakat pt. „Bezpieczne 
wakacje”.

Ćwiczenia i zabawy oddechowe. 
https://www.youtube.com/watch?v=-4iLxoTo1b0 

25.06
czwartek

Edukacja polonistyczna Karina 
Sperczyńska

Temat: Wkrótce w czwartej klasie. 

Lekcja online 10.00 – 12.30 

1. Przeczytaj tekst pt. „Koniec i początek” –
 podręcznik s. 88

https://www.youtube.com/watch?v=-4iLxoTo1b0
https://youtu.be/Ui-ndYWcThA
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Edukacja matematyczna 

W – F
2 godziny 

Karina 
Sperczyńska

2. Napisz, czego będzie Ci brakować po zakończeniu 
trzeciej klasy – ćw. 1 s. 70
3. Wykonaj ćw. 3, 6 i 7 s. 71

Temat: Porównywanie liczb w zakresie 1000, obliczenia 
wagowe. 

1. Rozwiąż zadanie 2, 3 i 5 s. 50, 51

„T”, jak trening obwodowy. 
Ćwiczenia wzmacniające całe ciało. 
https://www.youtube.com/watch?v=v3JsFycFtpo     

26.06.
piątek Zakończenie roku szkolnego 

Powodzenia w czwartej klasie!

https://www.youtube.com/watch?v=v3JsFycFtpo

	Temat: Własności działań na liczbach – powtórzenie.

