
Klasa III D                                                 TYDZIEŃ  27.05.2020 – 02.06.2020

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

27.05.
środa

Edukacja polonistyczna

Edukacja matematyczna

W - F
2 godz. 

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Temat: Spotkanie z lekturą „O psie, który jeździł koleją”

Lekcja online 11.00 – 13.30 

1. Jeżeli nie przeczytałeś lektury, zapoznaj się z jej 
fragmentem – podręcznik s. 28, 29
2. Odpowiedz ustnie na pytania:
- Kto jest głównym bohaterem lektury?
- Gdzie i kiedy toczy się akcja opowiadania?
- Dlaczego zawiadowca stacji polubił psa?
3. Uzupełnij metryczkę lektury – ćw. 1 s. 16
4. Napisz plan wydarzeń przedstawionych we fragmencie 
lektury – ćw. 2 s. 16
5. Napisz w zeszycie kilka zdań o wybranej przygodzie 
Lampo.

Temat: Liczby pięciocyfrowe. 

1. Przeczytaj informacje z podręcznika s. 122
2. Wykonaj ustnie z podręcznika ćw. 1 i 2 s. 122
3. Zapisz liczby cyframi i słownie – ćw. 1, 2, 3, i 4 s. 20

Turbo rozgrzewka – wykonaj dwukrotnie ćwiczenia 
pokazane na filmie 

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

   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PAUmNKJNPsA
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Język angielski Anna 
Grzesik

Topic:  I don't do karate on Monday.

Celem lekcji jest utrwalanie wiadomości z lekcji 1-4 , czyli 
nazwy hobby i dni tygodnia.

Uczniowie czytają historyjkę w Ex.1 p. 48 i zapoznają się z 
treścią i zwrotami z teksu.

Is it Friday today ? - Czy dzisiaj jest piątek ?

Yes, it is Friday. - Tak, jest piątek.

What do you do on Friday ? - Co robisz w piątek ?

I don't + czasownik oznacza, że czegoś nie robimy np.

I don't do karate on Monday. - Nie uprawiam karate w

poniedziałek.

I don't go swimming on Tuesday. - Nie chodzę pływać we 
wtorek.

It isn't Friday. - To nie jest piątek.

 Następnie uczniowie wykonują Ex. 10. p 46 w 
ćwiczeniówce, gdzie rysują Myszkę Miki wykonującą 
jakąś czynność w niedzielę i uzupełniają zdanie zgodnie z
rysunkiem. 
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Język angielski Anna 
Grzesik

Topic: She does ballet at the weekend.

Celem lekcji powtórzenie słownictwa z lekcji 1-5 , czyli 
dni tygodnia i nazwy hobby w zdaniach i pytaniach.

Ex.12p 49 - uczniowie mają napisać co robi Sam w 
podane dni w chmurce i co robi Lucy. 

Następnie wykonują ćwiczenie Ex.11 i 12 p. 47 w 
ćwiczeniówce.

28.05.
czwartek

Edukacja polonistyczna

Edukacja 
plastyczna/techniczna

Edukacja matematyczna

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Temat: Spotkanie z lekturą „O psie, który jeździł koleją”. 

Lekcja online 11.00 – 13.30

1. Wykonaj test znajomości lektury – podręcznik s. 30, 31
i nanieś wyniki do tabeli ćw. 3 s. 17 
2. Wyszukaj w tekście zdania opisujące Lampo i przepisz 
je – ćw. 5. s 18
3. Odczytaj hasło z plątaninki sylabowej – ćw. 7. 18
  

„Zrób to sam!” - wykonanie pieska z ręcznika zgodnie 
z podaną instrukcją. 

Temat: Porównywanie liczb pięciocyfowych. 

1. Wykonaj ćw. 5, 6 i 7 s. 21 oraz 11 i 12 s. 55
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W-F Karina 
Sperczyńska

„Otwórz pudełko” – losowa gra ruchowa. 

https://wordwall.net/pl/resource/1796792/gimnastyka-
dobra-sprawa-i-do-tego-%C5%9Bwietna-zabawa 

29.05
piątek

Edukacja przyrodnicza 

Edukacja polonistyczna

Edukacja matematyczna

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Temat: Migracje zwierząt. 

1. Zapoznaj się z informacjami z podręcznika s. 32 – 35
2. Wpisz do diagramu nazwy wędrujących zwierząt
ćw. 1. s 20 
3. Wykonaj ćw. 4 i i 5 s. 21 – praca na ocenę.

Temat: Tropimy gramatykę – utrwalanie wiadomości.

1. Przepisz zdania, aby wyróżnione rzeczowniki i 
czasowniki były w liczbie mnogiej – ćw. 9 s. 23
2. Wykonaj ćw. 19 i 20 s. 82

Temat: Rozwiązywanie zadań – utrwalanie wiadomości. 

1. Rozwiąż zadania ze s. 22 i 23

 Prześlij zdjęcie
do 02.06
pod adres
ksperczynsk  a  @  
s  p2pt.onmicros  
oft.co  m  

https://wordwall.net/pl/resource/1796792/gimnastyka-dobra-sprawa-i-do-tego-%C5%9Bwietna-zabawa
https://wordwall.net/pl/resource/1796792/gimnastyka-dobra-sprawa-i-do-tego-%C5%9Bwietna-zabawa
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
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01.06.
poniedziałe
k

Edukacja polonistyczna

Edukacja matematyczna

Zajęcia kreatywne

Religia 
2 godz. 

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Jadwiga 
Żak

Dzień Dziecka 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.06.
wtorek

Edukacja 
polonistyczna/społeczna

Edukacja matematyczna

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Temat: W Europie.

1. Przeczytaj ze zrozumieniem test z podręcznika
pt. „Europa”s. 41 – 43 
2. Obejrzyj film pt. „Unia Europejska” (link obok)
3. Wykonaj ćw. 1, 2 i 3 s. 26 

Temat: Liczby sześciocyfrowe. 

Lekcja online 11.00 – 13.30

1. Przeczytaj informacje z podręcznika s. 123 
2. Wykonaj ćw. 1, 2 i 3 s. 24 oraz 4, 5, 6 i 7 s. 25 

https://
www.youtube.c
om/watch?
v=h58YVP1Zv
mw&t=236s 

https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw&t=236s
https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw&t=236s
https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw&t=236s
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Edukacja informatyczna Sylwia 
Budzisz

Temat: Utrwalenie wiadomości zdobytych w klasie 3.

Wykonanie wazonu za pomocą Polecenia 
Przerzuć/Obróć. 

• Przejdź do programu Paint. 
• Korzystając z linii oraz krzywej narysuj 

następujący kształt:

 

• Zaznacz powstały kształt i z klawiatury wybierz 
kombinację klawiszy CTRL + C oraz CTRL + V.
Jeżeli dobrze wykonałeś polecenie w Paincie 
wkleił się drugi fragment kształtu;

Dla chętnych.
Można przesłać 
na adres 
sbudzisz@sp2pt.o
nmicrosoft.com 

PPM - prawy 
przycisk 
myszy
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Edukacja muzyczna Karina 
Sperczyńska

• Kliknij na wklejony kształt PPM i wybierz polecenie 
Przerzuć/Obróć, a w oknie, które się pojawi wybierz 
polecenie przerzuć w poziomie;

• połącz ze sobą dwie części narysowanego kształtu w 
ten sposób, aby powstał wazon;

• pokoloruj 
wazon wg 
uznania; 

• możesz 
dorysować 

kwiaty w wazonie.

Abecadło muzyczne – kujawiak. Zapoznaj się z 
informacjami w podręczniku s. 92 oraz obejrzyj film. 
1. Uzupełnij diagram i podkreśl prawidłowe informacje 
dotyczące kujawiaka – ćw. 1 i 2 s. 72 – praca na ocenę. 

https://
www.youtube.c
om/watch?
v=GHrcB9Rg2f
k 

https://www.youtube.com/watch?v=GHrcB9Rg2fk
https://www.youtube.com/watch?v=GHrcB9Rg2fk
https://www.youtube.com/watch?v=GHrcB9Rg2fk
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