
    Klasa III D                                          TYDZIEŃ  29.04.2020 – 05.05.2020

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

29.04.
środa

Edukacja polonistyczna

Edukacja matematyczna

W-F

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Temat: Tropimy ortografię- ą, ę, om, em, on, en

1. Zapoznaj się z informacjami w podręczniku
s. 84, 85
2. Zapisz w zeszycie temat lekcji oraz przepisz 
regułki pisowni „ą, ę, om, em, on, en”
z podręcznika. Do każdej z nich podaj po dwa 
przykładowe wyrazy. 
3. Dopisz rzeczowniki według wzoru w ćw.3 s. 65
oraz uzupełnij brakujące formy czasowników
w tabeli ( ćw. 4 s. 65) 
4. Wykonaj ćw. 1 i 2 s. 76 oraz 4, 5 i 6 s. 77
praca na ocenę -  ćwiczenia ze s. 77

 Temat: Kilometr jako jednostka długości.

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji oraz informację:
Duże odległości mierzymy w kilometrach.
1 kilometr = 1000 metrów
1km = 1000m 
2. Wykonaj ćw. 2, 3, 4 i 5 s. 44 oraz 6, 7, 8, 9 i 10
s. 45

Ćwiczenia z nietypowym przyborem. 
Przygotuj 4 rolki papieru toaletowego. Możesz 
zaprosić do ćwiczeń kogoś z domowników. Obejrzyj 
filmik ( link obok ) i wykonuj ćwiczenia. Zwiększaj 
w miarę możliwości liczbę powtórzeń. 

   

Prześlij zdjęcie
do 01.05
pod adres
ksperczynska
@sp2pt.onmic
rosoft.com

https://
www.youtube.
com/watch?
v=ENCe  WnB  
wh8 

Dla chętnych
Ćw. 4, 5, 6, 7 
s. 69
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Edukacja informatyczna Sylwia 
Budzisz

Temat: Utrwalenie wiadomości - edytor grafiki.

Praca w edytorze grafiki Paint.
Obok przepisanych z podręcznika rymowanek 
dotyczących zasad ortografii wklej narysowane w 
edytorze grafiki Paint cztery małe elementy. Umieść 
je w wybranych miejscach. Elementy/symbole
powinny się wiązać z tekstem np. wyraz „las”- 
rysunek: drzewo,wyraz „kobrze” - rysunek: wąż, 
wyraz „czytasz” - rysunek: książka lub po prostu 
wesołe lub smutne minki.
Pamiętaj:
• Rysunek zostanie wstawiony w miejscu kursora
myszki.
• Grafika musi mieć mały rozmiar, możesz ją
jeszcze zmniejszyć w edytorze tekstu.
Nie wysyłamy pracy. Zostanie ona oceniona po 
wykonaniu
kolejnego ćwiczenia, na następnej lekcji.

Proszę nie 
przesyłać. 

30.04.
czwartek

Edukacja polonistyczna/
społeczna

Karina 
Sperczyńska

Temat: Nazywamy uczucia. 

1. Przeczytaj czytankę z podręcznika „ Co ja czuję”
 s. 72, 73
2. Odpowiedz ustnie na pytania:
- Z jakiego powodu Hania nie lubiła Barbary?
- O czym opowiedział Henio Noni?
- Dlaczego Henio był zazdrosny o Hanię?
- Co spowodowało, że Heniowi poprawił się humor? 
3. Obejrzyj film pt „Jak wydobywa się emocje”
i rozwiąż zagadki ze s. 74, 75 (podręcznik).
4. Wykonaj ćw. 1,2, 3, 4, 5 s. 66, 67

https://
www.youtube
.com/
watchv=P4PT
BvdqGpk 

https://www.youtube.com/watch?v=P4PTBvdqGpk
https://www.youtube.com/watch?v=P4PTBvdqGpk
https://www.youtube.com/watch?v=P4PTBvdqGpk
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Edukacja matematyczna

Zajęcia kreatywne

W-F

Karina 
Sperczyńska

Karina
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych – 
obliczanie odległości. 

1. Rozwiąż zadania  s. 46 i 47 ( karty ćwiczeń)

„Muzyka wodna” -  wykonaj doświadczenie:
Przygotuj 4 szklanki wody, najlepiej tej samej 
wielkości. Szklanki ustaw w rzędzie i do każdej 
z nich nalej inną ilość wody. Uderz lekko ołówkiem
o brzeg każdej szklanki. Zaobserwuj, czy każda 
szklanka będzie wydawała taki sam dźwięk. 

Wykonaj kilka ulubionych ćwiczeń. Postaraj się 
ćwiczyć przynajmniej 20 minut. 

 

Dla chętnych 
ćw. 7 s. 47

01.05
piątek

Edukacja polonistyczna 

Edukacja matematyczna

Język angielski

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Anna Grzesik

1 maja - Święto Pracy
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych



    Klasa III D                                          TYDZIEŃ  29.04.2020 – 05.05.2020

04.05
poniedział
ek

Edukacja polonistyczna

Edukacja plastyczna/ 
techniczna

Edukacja matematyczna

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Temat. Każdy z nas się czegoś wstydzi. 

Lekcja on-line w godz. 11.00 – 12.00

1. Zapoznaj się z opowiadaniem pt. „Wstyd”
2. Odpowiedz ustnie na pytania:
- Dlaczego wygląd pani Miłki wzbudził 
zainteresowanie dzieci i pasażerów autobusie?
- Co czuła pani Miłka, gdy zorientowała się, że ma 
wałki we włosach?
- Dlaczego pajacyk schował się w toalecie?
- Z jakiego powodu Zosia i Bodzio się pokłócili?
- W jaki sposób można sobie radzić ze wstydem? 
3. Wykonaj ćw. 1, 2, 3 s.70 oraz 5 i 6 s. 71
4. Jak napisać podziękowanie?
Tekst podziękowania musi zawierać następujące 
elementy: kto dziękuje, komu, za co, kiedy
5. Uzupełnij tekst podziękowania (ćw. 4 s. 71) 
 
Wykonaj twarz z ruchomymi elementami zgodnie
 z instrukcją (karty ćwiczeń s. 72)

Temat: Tona jako jednostka masy.

Lekcja on – line  w godz. 12.00 – 13.00

1. Zapisz temat lekcji i informację w zeszycie:
Do określenia, ile ważą bardzo ciężkie przedmioty, 
używamy jednostki zwanej toną. 
1 tona = 1000 kilogramów
1 t = 1000 kg

 

Dla chętnych 
ćw. 8 i 9 s. 75
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Religia Jadwiga Żak

2. Wykonaj ćw. 1 i 2 s. 48
3. Zamień tony na kilogramy oraz kilogramy na tony 
(ćw. 3, 4, 5, 6, 7 i 8 s. 49) - praca na ocenę

Temat: Niezwykła księga. Słowo Boże

Jest taka ważna księga dla naszej wiary, nazywamy 
ją: Biblia lub Pismo Święte. Dlaczego jest ona tak 
ważna? Ponieważ w niej jest zawarte Słowo Boże.     
Otwórz link:
https://www.youtube.com/watch?v=rxBGuKraCLY
Historie biblijne pomagają nam zrozumieć, jak Bóg 
kocha wszystkich ludzi. W Piśmie Świętym zawarte 
są również wskazówki jak mamy postępować             
w naszym życiu.
Otwórz link :
https://www.jigsawplanet.com/?
rc=play&pid=0dfaf1f40dc7 

Zawsze możecie korzystać z Biblii i ciągle odkrywać 
coś  nowego. 

Powodzenia. 

Prześlij zdjęcie
do 06.05
pod adres
ksperczynska
@sp2pt.onmic
rosoft.com

05.05.
wtorek

Edukacja polonistyczna Karina 
Sperczyńska

Temat: Radzimy sobie z uczuciami. Jak wyrażamy 
uczucia? 

1. „Czy radzisz sobie z uczuciami?”. Odpowiedz na 
pytania zawarte w teście (podręcznik s. 76)
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Edukacja matematyczna

Edukacja przyrodnicza

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

2. Przeczytaj uważnie podsumowanie testu, 
szczególnie ten fragment, który dotyczy Ciebie. 
Zastanów się, które wskazówki mogą pomóc Ci 
zrozumieć odczuwane emocje.
2. Wykonaj ćw. 1 s. 68
3. O tym, jak wyrażamy swoje emocje przeczytasz na
s. 82, 83 w podręczniku. Zastanów się, dlaczego 
należy nauczyć się rozpoznawać uczucia negatywne
i je rozładowywać.
2. Wykonaj ćw. 1 i 2 s. 73 oraz 4 i 7 s. 74, 75

Temat: Jednostki masy – rozwiązywanie zadań. 

1. Rozwiąż zadanie 1 s. 50 oraz 2, 3, 4 i 5 s. 51

Temat: Co wykluwa się z jaj?

1. Wyszukaj w tekście potrzebnych informacji
(podręcznik s. 88, 89) i odpowiedz ustnie na pytania: 
- Jak rozmnażają się ptaki?
- Co mieści się we wnętrzu jaja?
- Kiedy wykluwa się pisklę?
2. Na podstawie tekstu w podręczniku otocz pętlami 
zdjęcia przedstawiające zwierzęta, które wykluwają 
się z jaj (ćw. 1. s.82)
2. Wykonaj ćw. 2 i 3 s. 82 (praca na ocenę)

Prześlij zdjęcie
do 03.05
pod adres
ksperczynska
@sp2pt.onmic
rosoft.com
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Edukacja muzyczna Karina 
Sperczyńska  

Wysłuchaj i zaśpiewaj piosenkę pt. „Nasze emocje”
https://
www.youtube.
com/watch?
v=kRJFN6V7
TB4 

https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4
https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4
https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4

