
Klasa III D                                                 TYDZIEŃ  13.05.2020 – 19.05.2020

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

13.05.
środa

Edukacja polonistyczna

Edukacja matematyczna

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Temat: Bawimy się słowami – ćwiczenia utrwalające 
wiadomości. 

1. Napisz wyrazy z ramki w kolejności alfabetycznej 
( ćw. 4 s. 12)
2. Utwórz wyrazy z sylab zgodnie z podanym warunkiem
(ćw. 5 s. 12) 
3. Tworzymy rodzinę wyrazów: rzeka i biegać
 (ćw. 6 s. 12 oraz ćw. 10 s. 79) 

Temat: Połowa i ćwierć – figury geometryczne.

1. Przypomnij sobie wiadomości dotyczące osi symetrii.
2. Przeczytaj informacje z podręcznika s. 114 jako 
wprowadzenie do tematu.
3. Wskaż figury, które zostały podzielone: na połowy,
na ćwierci ( podręcznik ćw.  1 i 2 s.114)
4. Zapisz notatkę w zeszycie:

 Jeżeli figurę podzielimy na dwie równe części, to każda
 z tych części będzie połową tej figury. 
Jeżeli pewną figurę podzielimy na cztery równe części, 
to każda z tych części będzie stanowić ćwierć tej figury.
 
5. Wykonaj karty ćwiczeń – część 5 : ćw. 2 i 3 s. 3,
ćw. 4, 5, 6, 7 s. 4 oraz 8 i 10 s. 5 

   

 

Dla chętnych
ćw. 11 s. 5 
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W-F
2 godziny

Język angielski

Karina 
Sperczyńska

Anna Grzesik

Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem plastikowej 
butelki – link do filmu w rubryce obok. 

Topic: My hobbies.

Celem lekcji jest nauka nazw hobby.

Uczniowie zapoznają się z nazwami hobby.

Go camping- jechać na kemping

Go cycling - jezdzić na rowerze

Go fishing- jezdzić na ryby

Go hiking- chodzić na piesze wycieczki, chodzić po 
górach

Go running- chodzić pobiegać

Go swimming- chodzić popływać

I go fishing every day. - Chodzę na ryby każdego dnia.

I go running every morning. - Chodzę pobiegać każdego 
ranka.

Zadaniem uczniów z tej lekcji jest przyswoić podane 
zwroty oraz wykonać Ex.1,2 p. 42 z ćwiczeniówki

https://
www.youtube.c
om/watch?
v=mlYMyo0ztx
k 

https://www.youtube.com/watch?v=mlYMyo0ztxk
https://www.youtube.com/watch?v=mlYMyo0ztxk
https://www.youtube.com/watch?v=mlYMyo0ztxk
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14.05.
czwartek

Edukacja polonistyczna

Edukacja matematyczna

Edukacja przyrodnicza

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Temat: Tropimy gramatykę –  aspekt niedokonany 
i dokonany czasownika.
 
Lekcja online w godz. 11.00 – 13.30

1. Przypomnij sobie wiadomości z podręcznika s. 22 – 23
i odpowiedz ustnie na pytania poniżej. 
2. Dopisz właściwe formy czasownika płynąć
(ćw. 7 s. 13) 
3. Podkreśl w zdaniach czasowniki w czasie przyszłym 
(ćw. 8 13) 

Temat:   Połowa i ćwierć – figury geometryczne  

1. Dla utrwalenia wiadomości z poprzedniej lekcji 
wykonaj ćw. 1, 2, 3 i 4 s. 52, 53 

Temat: W rzece.

1. Przeczytaj informacje i obejrzyj ilustracje
w podręczniku s. 16 – 21 
2. Opisz ustnie biegi rzeki: górny, środkowy i dolny. 
Podaj przykłady zwierząt występujących w każdym
z nich. 
3. Wpisz brakujące nazwy elementów rzeki ( ćw. 1 s. 1) 
4.Uzupełnij tekst na podstawie informacji z podręcznika     
(ćw. 2 s. 11) oraz wykonaj ćw. 3 s. 11 – praca na ocenę

 

Prześlij zdjęcie 
do 15.05
pod adres
ksperczynsk  a  @s  
p2pt.onmicrosof
t.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
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W-F

Religia 

Karina 
Sperczyńska

Jadwiga 
Żak

Krótki trening wytrzymałościowy – wykonaj go 
przynajmniej dwukrotnie. Powodzenia! 

Temat:Cudowne uzdrowienie.

1.Podkreśl zielonym kolorem słowa, które wypowiedział 
Pan Jezus.
 A oto przyszedł człowiek, imieniem Jair, który był 
przełożonym synagogi. Upadł Jezusowi do nóg i prosił 
Go, żeby zaszedł do jego domu. Miał bowiem córkę 
jedynaczkę, liczącą około dwunastu lat, która była bliska 
śmierci. (…) Gdy On [Jezus] jeszcze mówił, przyszedł 
ktoś z domu przełożonego synagogi i oznajmił: «Twoja 
córka umarła, nie trudź już Nauczyciela!» Lecz Jezus, 
słysząc to, rzekł: «Nie bój się! Wierz tylko, a będzie 
ocalona». (…) Pan Jezus przyszedł do domu Jaira. 
A wszyscy płakali i żałowali jej. Lecz On rzekł: «Nie 
płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi». I wyśmiewali Go, 
wiedząc, że umarła. On zaś ująwszy ją za rękę rzekł 
głośno: «Dziewczynko, wstań!». Duch jej powrócił, 
i zaraz wstała. Polecił też, aby jej dano jeść. Łk 8, 41-55

Uporządkuj rysunki zgodnie z kolejnością wydarzeń. 
Zaznacz numery 1 - 4

https://
www.youtube.c
om/watch?
v=SGuKDNvB
o_U 

https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U
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15.05
piątek

Edukacja polonistyczna Karina 
Sperczyńska

Temat: Transport wodny.

1. Przeczytaj informacje z podręcznika dotyczące 
transportu wodnego ( s. 24 – 26) i odpowiedz ustnie na 
pytania poniżej. 
2. Podpisz fotografie na podstawie informacji
 z podręcznika (ćw. 1 s.14)
3. Połącz rzeczownik z określającym go przymiotnikiem
(ćw. 2. s. 14)
3. Przyporządkuj części mowy do odpowiedniej ramki
(ćw. 3 s. 14) 
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Edukacja matematyczna

Zajęcia kreatywne

Karina 
Sperczyńska

Karina
Sperczyńska

Temat: Obliczanie połowy i ćwierci podanej liczby. 

Lekcja online godz. 11.00 – 13.30 

1. Zapoznaj się z informacjami z podręcznika s. 115
i zapisz notatkę w zeszycie: 

Aby obliczyć połowę pewnej liczby, należy ją podzielić 
przez 2.
Aby obliczyć ćwierć pewnej liczby, należy ją podzielić 
przez 4.

Oblicz w zeszycie:

- połowę liczby: 24, 30, 40
- ćwierć liczby: 28, 32, 44

2. Rozwiąż zadanie 1, 2, 3 i 4 s. 115 (podręcznik)
3. Wykonaj ćwiczenia ze s. 6 i 7

„Transport wody”. Przygotuj dwa dowolne kwiatki, 
barwnik (np. atrament, farbę), dwa słoiki. 
Wykonanie: 
Oba słoiki napełnij wodą. Do jednego z nich dodaj 
barwnik. Do każdego słoika włóż kwiatek. Zaobserwuj 
różnice w wyglądzie kwiatów.  
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18.05
poniedziałe
k

Edukacja polonistyczna

Edukacja matematyczna

Edukacja muzyczna

Język angielski

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Anna Grzesik

Temat: Tropimy ortografię – piszę inaczej, niż słyszę. 

Lekcja online godz. 11.00 – 13.30 

1. Przeczytaj informacje oraz rymowanki z podręcznika
 s. 27
2. Przepisz do zeszytu zasady pisowni wyróżnione
w ramkach. 
3. Wykonaj ćw. 5, 6, 7 i 8 s. 15

Temat: Połowa i ćwierć – jednostki długości.

1. Zapisz w zeszycie:
Pół metra to 50 cm
Pół kilometra to 500m
Ćwierć metra to 25cm
Ćwierć kilometra to 250m 
2. Rozwiąż zadanie 1, 2 i 3 s. 8
3. Praca samodzielna – ćw. 4, 5, 6, 7 i 8 s. 9 – na ocenę

Przeczytaj tekst z podręcznika pt. „Abecadło 
instrumentów” i wykonaj ćw. 3 i 4 s. 73  

Topic: I do karate.

Celem lekcji jest dalsza nauka zwrotów związanych 

z hobby. Uczniowie przyswajają dalsze słownictwo 
związane z hobby.

Prześlij zdjęcie 
do 20.05
pod adres
ksperczynsk  a  @s  
p2pt.onmicrosof
t.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
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Do ballet- uprawiać balet

Do gymnastics- uprawiać gimnastykę

Do karate- uprawiać karate

Have art lessons- mieć zajęcia ze sztuki

Have English lessons- mieć zajęcia z angielskiego

Have music lessons- mieć zajęcia z muzyki

I have art lessons at the weekend. - Mam zajęcia ze sztuki
w weekend.

Uczniowie Wykonują Ex.4 p. 45 - Łączą obrazki 

z czynnościami.

Następnie wykonują Ex. 3, 4 p. 43 w ćwiczeniówce.

19.05.
wtorek

Edukacja polonistyczna Karina 
Sperczyńska

Temat: Transport lądowy. 

1. Poznaj rodzaje transportu lądowego
(podręcznik s. 37, 37)
2. Przeczytaj znany już wiersz Juliana Tuwima
pt. „Lokomotywa” 
3. Odszukaj w tabeli siedem nazw środków transportu 
lądowego (ćw. 1 s. 24)
4. Wypisz z wiersza wyrazy naśladujące dźwięki
(ćw. 2 s. 24) 
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Edukacja matematyczna

Edukacja informatyczna

Edukacja plastyczno/
techniczna

Religia

Karina 
Sperczyńska

Sylwia 
Budzisz

Karina 
Sperczyńska  

Jadwiga Żak

5. Wykonaj ćw. 5 i 6 s. 25

Temat: Połowa i ćwierć – jednostki objętości, 
powtórzenie. 

1. Przypomnij sobie wiadomości ze s. 117 w podręczniku
2. Rozwiąż zadania ze s. 10 i 11 – ćwiczenie 10 dla 
chętnych.

Temat: Narzędzia edytora tekstu.

Obejrzyj film:
http://static.scholaris.pl/resource-extract/70765/
spe_ore_ew_36_04/content/script_00167/media/
spe_ore_ew_36_04_a01.mp4 

Poćwicz w edytorze tekstu wstawianie dowolnej tabeli.
 

„Pojazdy lądowe za sto lat” – zilustruj swoją wizję 
dowolną techniką. 

Temat: 100 ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II.

    Jest taki szczególny kapłan, którego wybierają inni kapłani, 
aby przewodniczył całemu Kościołowi  i prowadził 
wszystkich do Boga. Dla odróżnienia od innych księży nie 
nosi on czarnej sutanny, tylko białą. Nazywamy go papieżem. 

Proszę nie 
wysyłać. 

http://static.scholaris.pl/resource-extract/70765/spe_ore_ew_36_04/content/script_00167/media/spe_ore_ew_36_04_a01.mp4
http://static.scholaris.pl/resource-extract/70765/spe_ore_ew_36_04/content/script_00167/media/spe_ore_ew_36_04_a01.mp4
http://static.scholaris.pl/resource-extract/70765/spe_ore_ew_36_04/content/script_00167/media/spe_ore_ew_36_04_a01.mp4
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    Papieżem był również święty Jan Paweł II. Pochodził on z 
naszego kraju,  z Polski i przez długi czas służył wszystkim 
ludziom, przybliżając im Boga. Aby być blisko nich, 
podróżował po całym świecie, troszcząc się zwłaszcza o tych, 
którzy byli najbiedniejsi i najbardziej potrzebujący. Ponieważ 
był taki dobry i kochał Boga, został świętym i teraz jest z 
Bogiem w niebie. Otwórz link:

https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A

Myślę, że oglądając filmik dużo dowiedzieliście się o Janie 
Pawle II. Teraz ułóżcie puzzle, zróbcie zdjęcie i prześlijcie. 
Będzie to Wasza praca domowa.

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/229975-
%C5%9Bw-jan-pawe%C5%82-ii-kocha%C5%82-m
%C5%82odzie%C5%BC-i-dzieci

Zapamiętaj:
      Jan Paweł II codziennie modlił się na różańcu. Jego 

papieskie zawołanie                to“Totus Tuus co znaczy 
cały Twój, Maryjo! “. Różaniec był też darem, który 
ofiarowywał wszystkim swoim gościom. 

Zdjęcie rysunków
odpowiednio 
numerowanych
i puzzli prześlij: 
jzak@sp2pt.onmi
crosoft.com
do 25 maja

mailto:jzak@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:jzak@sp2pt.onmicrosoft.com
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/229975-%C5%9Bw-jan-pawe%C5%82-ii-kocha%C5%82-m%C5%82odzie%C5%BC-i-dzieci
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/229975-%C5%9Bw-jan-pawe%C5%82-ii-kocha%C5%82-m%C5%82odzie%C5%BC-i-dzieci
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/229975-%C5%9Bw-jan-pawe%C5%82-ii-kocha%C5%82-m%C5%82odzie%C5%BC-i-dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A

