
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

03.06.
środa

Edukacja polonistyczna

Edukacja matematyczna

W - F
2 godz. 

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Temat: Chcemy, by świat był szczęśliwy. 

1. Przeczytaj wiersz pt. „Drzewo pokoju” -
 podręcznik s. 62, 63 
2. Przepisz fragment wiersza, który podoba Ci się 
najbardziej – ćw. 1 s. 44
3. Na podstawie wiersza odpowiedz na pytania –
ćw. 2 s. 44
4. Wykonaj ćw. 3, 4 i 5 s. 44, 45

Temat: Milion – liczba siedmiocyfrowa. 

Lekcja online godz. 10.00 – 12.30 

1. Zapoznaj się z informacjami z podręcznika s. 124

2.Wykonaj ćwiczenia ze strony 26 i 27 

Dawka ćwiczeń na wzmocnienie mięśni brzucha.

https://wordwall.net/pl/resource/982422/wychowanie-
fizyczne/%c4%87wiczenia-wzmacniaj%c4%85ce-mi
%c4%99%c5%9bnie-brzucha  

   

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/982422/wychowanie-fizyczne/%C4%87wiczenia-wzmacniaj%C4%85ce-mi%C4%99%C5%9Bnie-brzucha
https://wordwall.net/pl/resource/982422/wychowanie-fizyczne/%C4%87wiczenia-wzmacniaj%C4%85ce-mi%C4%99%C5%9Bnie-brzucha
https://wordwall.net/pl/resource/982422/wychowanie-fizyczne/%C4%87wiczenia-wzmacniaj%C4%85ce-mi%C4%99%C5%9Bnie-brzucha
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Edukacja informatyczna Sylwia 
Budzisz 

Temat: Powtórzenie - bezpieczeństwo w internecie.

Chroń swoją prywatność!
Nie podawaj swoich danych osobowych, takich jak: imię, 
nazwisko, numer telefonu czy adres domowy.

Zadbaj o swój wizerunek. Nie  publikuj w sieci swoich 
zdjęć.

Mów, jeśli coś jest nie tak!
W sytuacji, kiedy ktoś lub coś Cię w internecie 
zaniepokoi lub wystraszy, koniecznie opowiedz o tym 
rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej. 

Nie ufaj osobom poznanym w sieci!

Korzystaj z umiarem z internetu!
Zbyt długie korzystanie z komputera, tabletu czy 
smartfona może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i 
pogorszyć kontakty ze znajomymi.

Szanuj innych w sieci!
Pamiętaj, by traktować innych z szacunkiem. Swoje 
zdanie wyrażaj, nie obrażając nikogo. Nie reaguj agresją 
na agresję.

Zabezpiecz swoje urządzenie
Koniecznie zainstaluj program antywirusowy.

https://
sieciaki.pl

https://
youtu.be/
jXPJgcbc1zQ

https://
youtu.be/
OSb4xcjeF0
s

https://youtu.be/jXPJgcbc1zQ
https://youtu.be/jXPJgcbc1zQ
https://youtu.be/jXPJgcbc1zQ
https://youtu.be/OSb4xcjeF0s
https://youtu.be/OSb4xcjeF0s
https://youtu.be/OSb4xcjeF0s
https://sieciaki.pl/
https://sieciaki.pl/
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04.06.
czwartek

Edukacja polonistyczna

Edukacja 
plastyczna/techniczna

Edukacja matematyczna

W-F

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Temat: Tropimy ortografię – pisownia zmiękczeń. 

Lekcja online godz. 10.00 – 12.30 

1. Zapoznaj się z zasadami pisowni zmiękczeń. Pomogą 
Ci w tym rymowanki ze strony 44, 45 – podręcznik.
2. Przepisz do zeszytu zasady pisowni wyróżnione
w ramkach. 
3. Odczytaj wyrazy zapisane wspak – ćw. 4 s. 27
4. Podpisz zdjęcia i podkreśl litery oznaczające spółgłoski
miękkie – ćw. 5 s. 27
5. Dopisz wyrazy i zaznacz wyrazy według wzoru –
ćw. 6 s. 27 

Jak wyglądałoby Twoje drzewko pokoju?  – namaluj je. 
Praca na ocenę. 

Temat: Powtórzenie wiadomości. 

1. Wykonaj zadania ze strony 30, 31 – ćwiczeniówka
Praca na ocenę. 

Poranna gimnastyka. 
https://www.youtube.com/watch?v=lJn9NDL8E8A 

 

Prześlij zdjęcia 
do 07.06
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=lJn9NDL8E8A
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05.06
piątek

Edukacja polonistyczna

Edukacja przyrodnicza 

Edukacja matematyczna

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Temat: Moje królestwo. 

1. Zapoznaj się z postacią Janusza Korczaka (podręcznik 
s. 64) oraz obejrzyj film.
https://www.youtube.com/watch?v=cuLJFYoY9l8&t=38s
2. Przeczytaj fragment książki pt. „Król Maciuś 
Pierwszy” – podręcznik s. 65 – 67 i odpowiedz ustnie na 
pytania ze s. 67
3. Napisz krótkie opowiadanie na podstawie pytań – ćw. 
3 s. 46
4. Wykonaj ćw. 4, 5 , 6 i 7 s. 47

„W królestwie pszczół” – obejrzyj krótkie filmy 
edukacyjne „Z kamerą wśród pszczół”.

https://www.youtube.com/watch?
v=LMLSxZJTNnE&t=83s 

https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c&t=3s 

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

Temat: Utrwalamy wiadomości – rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 

1. Rozwiąż test matematyczny – ćwiczeniówka s. 32, 33

https://www.youtube.com/watch?v=cuLJFYoY9l8&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE&t=83s
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Język angielski
2 godziny

Anna 
Grzesik

1.   Topic : Scouts - fun and adventure.  

Celem lekcji jest poznanie słownictwa i zwrotów 
dotyczących harcerstwa.

Ex.14p. 50 - Uczniowie czytają tekst i zapoznają się ze 
słownictwem.:

Fun - zabawa

Adventure- przygoda

It's about... - To jest o...

People - ludzie

Exciting - ekscytujący

Activity - zajęcie , aktywność

Make new friends - zdobywać  nowych przyjaciół

Learn - uczyć się

Things - rzeczy

Get badges - zdobywać odznaki

For example - na przykład

Have fun - bawić się dobrze
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Wear - nosić ( ubranie )

Uniform - mundurek

With - z 

Called - nazwany

Następnie uczniowie wykonują Ex. 15.p 50

Następnie wykonują w ćwiczeniówce Ex. 13,14 ,15 p. 

48/4

2. Topic: Lions eat meat. 

Celem lekcji jest poznanie słownictwa związanego z 
nauką nazw roślin i zwierząt.

Ex. 1 p 52 - Uczniowie zapoznają się ze słownictwem:

Antelope - antylopa

Crocodile - krokodyl

Bird – ptak

Giraffe- żyrafa

Lion – lew

Monkey - małpa
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Fruit - owoce

Grass- trawa

Leaf - liść  ale leaves - liście

Meat - mięso

Eat - jeść

Hungry - głodny

Thirsty- spragniony

08.06.
poniedziałe
k

Edukacja 
polonistyczna/społeczna

Edukacja matematyczna

Zajęcia kreatywne

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Temat: Prawa dziecka. 

Lekcja online godz. 10.00 – 12.30 

1. Przeczytaj fragment opowiadania pt. „ Pamiętnik 
Blumki” oraz informacje o Rzeczniku Praw dziecka
 w Polsce – podręcznik s. 68, 69 
2. Wykonaj ćw. 1, 2 , 3 i 4 s. 48, 49

Temat: Powtórzenie dodawania i odejmowania liczb w 
zakresie 1000. 

1. Rozwiąż zadania ze s. 34, 35

„Kolory światła”.Potrzebujesz: kartki papieru, szklanki 
do połowy napełnionej wodą, słonecznej pogody. 
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Religia 
2 godziny

Jadwiga 
Żak

Paper połóż na podłodze w nasłonecznionym miejscu. 
Weź szklankę z wodą i potrzymaj ją bezpośrednio w 
słońcu ( 7 -10 cm nad papierem). Sprawdź, czy na 
papierze pojawią się kolory tęczy. 

1.Temat:Apostoł przyjacielem Jezusa.

Kiedy Pan Jezus nauczał i uzdrawiał, towarzyszyły Mu
wielkie tłumy. Spośród nich Jezus wybrał sobie 
pomocników, których nazwał apostołami. Jego uczniowie
naśladując swojego Mistrza nauczali, jak powinien 
postępować prawdziwy chrześcijanin, aby osiągnąć 
zbawienie. Każdy z nas może być apostołem Jezusa dając
świadectwo o Bogu swoimi słowami i czynami.             
Otwórz link i wysłuchaj piosenki zespołu Aniołki- Bóg 
łączy nas:
https://www.youtube.com/watch?v=Chv9WFJqvzc

2.Temat: Boże Ciało.

Niech ta piosenka zespołu Małych Aniołków- Takich 
Dwóch   będzie modlitwą.              Otwórz link:
https://www.youtube.com/watch?v=gG0c-uBnf7Y
Pan Jezus chce być blisko naszych codziennych spraw. 
W czasie procesji Bożego Ciała prowadzimy go 
uroczyście do miejsc, w których żyjemy.

https://www.youtube.com/watch?v=Chv9WFJqvzc
https://www.youtube.com/watch?v=gG0c-uBnf7Y
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Dla chętnych puzzle do ułożenia:
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/242714-
bo%C5%BCe-cia%C5%82o
  

09.06.
wtorek

Edukacja polonistyczna

Edukacja matematyczna

 Edukacja muzyczna 

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Karina 
Sperczyńska

Temat: Zabawy z tatą. 

1. Przeczytaj inscenizację pt. „Tatusiowie” – podręcznik 
s. 72, 73
2. Napisz w zeszycie kilka zdań o swoim tacie – jak 
wygląda, co lubi, a czego nie lubi. Jak najchętniej 
spędzasz czas z tatą.
3. Wykonaj ćw. 2, 3 i 4 (bez kropki) s. 54
4. Przyjrzyj się ilustracji w ćw. 5 s. 55 i wypisz podane 
części mowy. 

Temat: Obliczanie iloczynów i ilorazów liczb. 

1. Uzupełnij diagram i odczytaj hasło – ćw. 1 s.36
2. Rozwiąż zadanie 2, 3, 4 i 5 s. 36 oraz 6 i 7 s. 37 

Wysłuchaj piosenkę pt. „Daj mi rękę, tato”. 

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

 

 

Dla chętnych
ćw. 8, 9, 10 
s. 37 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/242714-bo%C5%BCe-cia%C5%82o
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/242714-bo%C5%BCe-cia%C5%82o
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