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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

20.05.
środa

Edukacja przyrodnicza

Edukacja polonistyczna

Edukacja matematyczna

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Temat: Ogród warzywno – kwiatowy.

1. Przeczytaj informacje na temat roślin hodowanych
w ogrodach oraz roli zwierząt w hodowli roślin – 
podręcznik s. 46, 47
2. Przyjrzyj się pracy ogrodnika  - podręcznik s. 49
i odpowiedz ustnie pytania poniżej. 
3. Wskaż jadalne części roślin – ćw. 1 s. 30
4. Dlaczego powinniśmy dbać o pszczoły? - ćw. 2 s. 30
5. Wykonaj ćw. 3 i 5 s. 30, 31

1. Utwórz rodzinę wyrazu „kwiat” – ćw. 6 s. 32
2. Dopisz określenia do rzeczownika „ogród” ćw. 7 s.
3. Wskaż czasowniki w zdaniach – ćw. 8 s. 32
4. Pokoloruj obrazek według kodu – ćw. 9 s.33

Temat: Połowa i ćwierć – jednostki czasu zegarowego. 

Lekcja online 11.00 – 13.30 

1. Powtórz wiadomości z podręcznika s. 118 dotyczących
jednostek czasu.
2. Wykonaj ćwiczenia ze s. 12 ( kart ćwiczeń)
3. Rozwiąż zadania 5, 6, 7 i 8 s. 13
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W - F
2 godz. 

Język angielski

Karina 
Sperczyńska

Anna 
Grzesik

Ćwiczenia z piłką w niskich pozycjach ( link w rubryce 
obok). 

Topic: Days of the week.

Celem lekcji jest utrwalenie wiadomości z dwóch 
ostatnich lekcji oraz nauka dni tygodnia.

Uczniowie mają za zadanie przyswoić nazwy dni 
tygodnia:

Monday - poniedziałek

Tuesday - wtorek

Wednesday - środa

Thursday - czwartek

Friday – piątek

Saturday - sobota

Sunday - niedziela

W języku angielskim jeśli chcemy powiedzieć "w" 
poniedziałek, stawiamy przed dniem tygodnia słowo "on" np.

on Monday - w poniedziałek

Ex.7 p. 46 - Uczniowie widzą obrazek z terminarza , nazwany 

 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=DQ0mXFYcq
wQ 

https://www.youtube.com/watch?v=DQ0mXFYcqwQ
https://www.youtube.com/watch?v=DQ0mXFYcqwQ
https://www.youtube.com/watch?v=DQ0mXFYcqwQ


Klasa III D                                                 TYDZIEŃ  20.05.2020 – 26.05.2020

tutaj" diary" a następnie mają za zadanie połączyć w jaki dzień
tygodnia wykonują dane czynności.

Następnie dzieci wykonują ćwiczenie Ex. 5,6 p. 44 
(Ćwiczeniówka)

21.05.
czwartek

Edukacja polonistyczna

Edukacja matematyczna

W-F

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Temat: Tropimy gramatykę – zdania proste i rozwinięte, 
pojedyncze i złożone. 

Lekcja online  11.00 – 13.30

1. Zapoznaj się z informacjami w podręczniku s. 52, 53 
dotyczących rodzajów zdań.
2. Wstaw odpowiedni znak na końcu każdego zdania. 
Określ jego rodzaj (ćw. 1 s. 34)
3. Podkreśl w zdaniach najważniejsze wyrazy według 
wzoru (ćw. 2 s. 34)
4. Pokoloruj ramki zgodnie z poleceniem (ćw. 3 s. 34)
5. Wykonaj ćw. 5 i 6 s. 35

Temat: Połowa i ćwierć – jednostki czasu 
kalendarzowego. 

1. Powtórz wiadomości z podręcznika s. 119
2. Wykonaj ćw. ze s. 14
3. Rozwiąż zadanie 6, 7 i 8 s. 15 – praca na ocenę 

Spędź przynajmniej pół godziny na świeżym powietrzu: 
pobaw się, pograj w piłkę lub pospaceruj.  

 

 Prześlij zdjęcie
do 23.05
pod adres
ksperczynsk  a  @s  
p2pt.onmicrosof
t.co  m  

Dla chętnych
ćw. 9 i 10
s.15

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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Religia Jadwiga 
Żak

   1.Temat:Królowa Jasnej Góry.  

Otwórz link a dowiesz się: 
https://www.youtube.com/watch?v=t-cuHEYk-kk

Kto ją ogłosił Królową?

Jak wędrowało jej oblicze przez polskie drogi?

Kto do Niej przybywa i dlaczego?

Praca domowa:                                                                  
Pomódlcie się wieczorem 26 maja za swoje Mamy.

Otwórz link: https://www.youtube.com/watch?
v=LSnpQYW_44I

Proszę przesłać  
zaległe prace: 
jzak@sp2pt.onm
icrosoft.com
Do 30  maja

22.05
piątek

Edukacja polonistyczna Karina 
Sperczyńska

Temat: Kompozycje kwiatowe. 

1. Przeczytaj tekst z podręcznika pt.” Kompozycje 
kwiatowe” s. 54, 55 i na jego podstawie podkreśl 
właściwe zakończenia zdań w ćw. 3 s. 38
2. Wykonaj ćw. 4 i 5 s. 38
3. Napisz zaproszenie dla wybranej osoby na klasową 
wystawę kompozycji kwiatowych – ćw. 1 s. 37

Elementy zaproszenia: 
- kto zaprasza?
- kto jest zaproszony?
- na co zaprasza?
- na kiedy zaprasza i gdzie?

mailto:jzak@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:jzak@sp2pt.onmicrosoft.com
https://www.youtube.com/watch?v=t-cuHEYk-kk
https://www.youtube.com/watch?v=LSnpQYW_44I
https://www.youtube.com/watch?v=LSnpQYW_44I
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Edukacja matematyczna

Religia 

Zajęcia kreatywne

Karina 
Sperczyńska

Jadwiga 
Żak

Karina
Sperczyńska

Temat: Połowa i ćwierć jednostki masy.

1. Powtórz wiadomości z podręcznika s. 120
2. Rozwiąż zadanie 1, 2 i 3 s. 16 oraz 6, 7 i 8 s. 17

     2.Temat:7 Darów i Duch Święty.  

Wpisz w wyszukiwarkę: Ziarno Przyjdź Duchu Święty

Z tego programu dowiesz się wielu ciekawych rzeczy o Duchu
Świętym i jego darach.

Praca domowa:

Wieczorem podziękuj Bogu za swoich Rodziców. 

Wykonaj doświadczenie: 
Przygotuj: dwie łyżki wody i dwie łyżki oleju, barwnik 
spożywczy, zamykaną butelkę. Wodę zafarbuj 
barwnikiem. Do butelki wlej dwie łyżeczki zafarbowanej 
wody i dwie łyżeczki oleju. Zakręć butelkę i dokładnie 
wymieszaj. Postaw butelkę na stole. Odczekaj parę minut 
i zaobserwuj co się stanie. 



Klasa III D                                                 TYDZIEŃ  20.05.2020 – 26.05.2020

25.05
poniedziałe
k

Edukacja polonistyczna

Edukacja matematyczna

Edukacja 
plastyczna/techniczna

Język angielski

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Anna 
Grzesik

Temat: Tropimy ortografię – wielka litera .

1. Zapoznaj się z informacjami w podręczniku s. 57
2. Zapisz w zeszycie zasady pisowni wielka literą 
wyróżnione w ramkach.
3. Wykonaj ćw. 6, 7, 8 i 9 s. 39 

Temat: Połowa i ćwierć – obliczenia pieniężne. 

1. Rozwiąż zadania z treścią s. 18 i 19

Pamiętaj! Jutro Dzień Mamy! Możesz wykonać kwiatek 
według instrukcji ze s. 36 (karty ćwiczeń) lub inny 
upominek. 

Topic : I do ballet on Monday.

Celem lekcji jest utrwalenie słownictwa  z poprzednich lekcji: 
hobby i dni tygodnia.

Uczniowie poznają pytanie:

What does she/ he do on Monday? - Co ona/ on robi w 
poniedziałek?

 Np. What does he do on Tuesday ? - Co on robi we wtorek?

What does she do on Wednesday? - Co ona robi w środę? 
itp....
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A następnie potrafią odpowiedzieć na to pytanie.

Jeśli mamy 3 osobę liczby pojedyńczej czyli she / he / it to do 
czasownika musimy dodać końcówkę - s lub - es. 

Końcówkę - es dodajemy ,kiedy słowo kończy się na -o, -s,

- ch, - z, - x np. goes. W pozostałych przypadkach dodajemy 
końcówkę -s np. plays.

She goes swimming.- Ona chodzi popływać

Czasownik have w 3 osobie ma formę "has" np.

She has an art lesson. - Ona ma zajęcia ze sztuki.

Ex.1 - Uczniowie tłumaczą podane zdania:

1. Co on robi w czwartek ?

2. Ona ma lekcję muzyki w piątek.

3. Co ona robi w sobotę? 

4. Ona idzie pobiegać w sobotę.

26.05.
wtorek

Edukacja 
polonistyczna/społeczna

Karina 
Sperczyńska

Temat: Dzień Matki. 

Lekcja online godz. 11.00 – 13.30

1. Przeczytaj w podręczniku czytankę pt. „Nieudane 
święto” s. 61
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Edukacja matematyczna

Edukacja informatyczna 

Karina 
Sperczyńska

Sylwia 
Budzisz

2. Odpowiedz na pytania do tekstu:
- Jaką niespodziankę przygotowała Hania z okazji Dnia 
Matki?
- Co martwiło Hanię?
- Dlaczego mama Hani spóźniła się na uroczystość?
- Co sprawiło, że Hania się uśmiechnęła?
3. Wykonaj ćw. 1 i 2 s. 40
4. Połącz dwa zdania pojedyncze w jedno zdanie złożone
ćw. 4 s. 41

Temat: Połowa i ćwierć – rozwiązywanie zadań .

1. Rozwiąż zadania z podręcznika w zeszycie:
zad. 3 s. 118, zad. 4 s. 119, zad. 3 s. 120  
oraz zad. 3 s. 121

Temat: Zasady pracy przy komputerze.

Obejrzyj film:

http://static.scholaris.pl/resource_imp/106/106327/PLIKI_4/
ZAK01602-480.mp4 

Zastanów się czy stosujesz te zasady?

Aby praca przy komputerze była pożyteczna i jednocześnie 
przyjemna, należy spełnić następujące warunki:

• krzesło i biurko powinny być dopasowane do twojego 
wzrostu;

http://static.scholaris.pl/resource_imp/106/106327/PLIKI_4/ZAK01602-480.mp4
http://static.scholaris.pl/resource_imp/106/106327/PLIKI_4/ZAK01602-480.mp4
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Edukacja muzyczna Karina 
Sperczyńska

• klawiaturę i ekran monitora należy ustawić w 
odpowiedniej odległości, dostosowanej wzrostu i 
wzroku użytkownika;

• zadbaj o właściwe oświetlenie;

• zapewnij sobie częste przerwy w pracy z 
komputerem, które pozwolą ci się zrelaksować i 
umożliwią odpoczynek oczom, mięśniom szyi, 
barku i dłoni

Wysłuchaj piosenki pt. „Jesteś mamo skarbem mym”. Możesz 
zaśpiewać ją dla mamy w dniu jej święta. 


