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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 

. np. edukacja 

polonistyczna

, np. fizyka 

itp. 

imię i 

nazwisko 

nauczyciel

a 

Temat: ……………………………………………… 

 

……………..zakres materiału………………………. 

np. plik lub zdjęcie 

na adres e-mail 

nauczyciela oraz 

termin realizacji 

np. zadania dla 

chętnych, linki do 

przydatnych stron, 

filmów itp. lub 

inne adnotacje 

nauczyciela 

13.05.

2020 

Polonist. A. 

Uniszewsk

a 

Pies Lampo, bohater lektury. Wypowiedzi na temat 

Lampo,czy pies był prawdziwym przyjacielem człowieka?  

Napisanie kilkuzdaniowej 5 -7 zdań relacji z podróży Lampo. 

Utrwalenie pisowni wyrazów z rz po spółgłoskach, 

 Wyrazy o znaczeniu przeciwnym. 

 

Zapisz notatkę w zeszycie.(ocena za kształtne pisanie. 

Lampo był kudłatym psem podobnym do owczarka i szpica. 

Miał wesoły, przyjazny pyszczek i szpiczaste uszy. Jedno ucho 

sterczało ku górze, a drugie opadało w dół, nadając 

zwierzęciu zawadiacki wygląd. Lampo miał inteligentne 

spojrzenie. Grzbiet  kundla przecinała jasna pręga,dlatego 

dano mu na imię Lampo, co po włosku oznacza błyskawicę. 

Lampo był prawdziwym przyjacielem człowieka 

 

10.00 teams on line  

 matematyczna  Powtarzamy tabliczkę mnożenia w zakresie 100. 

Powtarzamy figury geometryczne, rodzaje trójkątów, 

wyrażenia dwumianowane. 

 

On line teams 

10.00 

 

 społeczna   

Dlaczego pies uznawany jest za najlepszego przyjaciela 

człowieka?  Rodowód psa, rasy. rozmowa 
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 Informat. S. Budzisz Temat: Narzędzia edytora tekstu. 

 

Obejrzyj film: 

http://static.scholaris.pl/resource-

extract/70765/spe_ore_ew_36_04/content/script_00167/medi

a/spe_ore_ew_36_04_a01.mp4 

 

Poćwicz w edytorze tekstu wstawianie dowolnej tabeli. 

 

Proszę nie wysyłać.  

14.05.

2020 

polonistyczna A . 

Uniszewsk

a 

 

Migracje zwierząt. Rozwiązanie rebusu słownego. Odrzuć 

ska ze słowa miska. Dodaj słowo gra. Ze słowa akcje wytnij 

ak ,a pozostałą część dołącz do wyrazu powstałego 

wcześniej. W ten sposób otrzymasz rozwiązanie. Czytanie ze 

zrozumieniem tekstu Dlaczego zwierzęta migrują? I próba 

odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule i redagowanie 

pisemnej odpowiedzi. K.s.20  ćw.2 

 

Teams 10.00  

 matematyczna   

Połowa i ćwierć- jednostki masy : kilogram,dekagram, gram. 

Kilogram, pół kilograma, ćwierć kilograma. P. s.120 

omówienie ilustracji Wykonanie ćwiczeń 1 (ustnie),2 i3 w 

zeszycie . 

 

Teams 10.00  

 przyrodnicza   

Jakie zwierzęta wędrują? Dlaczego to robią?  Uzupełnianie 

diagramu K.s.20.ćw.1 nazwami wędrujących zwierząt. 

Odczytanie informacji z map w podręczniku s.32-33 

Teams 10.00  

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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.      

14.05.

2020 

wf   

Zestaw przykładowych ćwiczeń na rozgrzewkę oraz czas 

wykonywania lub liczba powtórzeń: 

• Krążenia ramion w przód 

• Krążenia ramion w tył 

• Krążenia głową w prawo i lewo 

• Krążenia bioder w prawo i lewo 

• Krążenia kolan w prawo, lewo, do środka i na 

zewnątrz 

• Krążenia stawów skokowych w prawo i lewo 

• Pajacyki lub bieg bokserski 

• Rozruszanie nadgarstków w prawo i lewo 

• Skłony w rozkroku do środka 

 

 

 

Lista ćwiczeń (bez sprzętu) do treningu w domu: 

I zestaw 

• Przysiady 

• Pady (padnij postać) 

• Brzuszki proste 

• Brzuszki skośnie 

• Wykroki w przód 

•  

• Na koniec (po treningu) należy pamiętać o 

rozciąganiu i regeneracji. Na tą czynność powinno się 
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przeznaczyć około 10-15 minut. 

Przykładowe ćwiczenia na rozciąganie/regenerację: 

• Koci grzbiet 

• Skłony do wyprostowanych nóg 

• Skłony do środka/prawej/lewej nogi w rozkroku 

• Przyciąganie głowy do braku 

• Przyciąganie kolana do klatki piersiowej w leżeniu na 

plecach 

• Przyciąganie pięty do pośladka w leżeniu na brzuchu 

• Rozciąganie nadgarstków nad głową w siadzie 

prostym 

Co ważne, zapamiętaj, że liczy się przede wszystkim 

systematyczność. Tylko ciężka praca popłaca. Oprócz 

właściwego wykonywania rozgrzewki, ćwiczeń oraz 

rozciągania należy zwrócić uwagę na inne kluczowe aspekty. 

Jeśli chcesz cieszyć się zamierzonym efektem, to musisz 

zadbać o 7-8 godzin snu, a także właściwe i zdrowe 

odżywianie. Tylko wszystkie wymienione składowe 

poprowadzą Cię do sukcesu. 

•  

      

15.05.

2020 

polonistyczna   

Dalekomorskie wędrówki. 

Czytanie ze zrozumienien tekstu A. Wajraka Dalekomorskie 

wędrówki,  P.s.34-35 wyjaśnienie wyrazów: Bahamy, 

Bermudy, fenomem, kres, populacja, tarło. Szukanie 

odpowiedzi na pytanie :Jak działalność człowieka wpływa na 

populacje ryb?P.s.34-35 

Teams 10.00 

 

 

 

 

 

opowiadanie na 

Do zajęć na 20 

maja przygotuj  

krótką 

prezentacje 

wybranego kraju 

europejskiego. 

Zadanie dodatkowe 
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Wymyślenie krótkiego opowiadania na dowolny temat i 

zapisanie go w zeszycie z wykorzystaniem odpowiedzi na 

pytania z ćwiczenia 6.s.22 

rozwiązywanie rebusów ćw.8  rzeczowniki w liczbie mnogiej 

ćw.9.Przepisywanie zdań. 

 

maila do 20.maja. K.s.78 ćw.8s,82 

ćw.18 

 j. angielski  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. 

 

  

 Wf 2h   Gimnastyczna ruletka. Otwórz link i wykonaj co najmniej 5 

ćwiczeń, wcześniej zakręć ruletką. 

https://www.bing.com/search? 

 

  

18.05.

2020 

Pol/społ 

 

 

 

 Transport lądowy.  Wypowiedzi na temat  środków 

transportu lądowego po podstawie tekstu i ilustracji P.s.36-

37Środki transportu wykorzystywane na lądzie. Środki 

transportu do przewozu ludzi. Jakie są według ciebie 

 

Na jutro 

przeczytaj 

poczytankę 

 

https://www.bing.com/search
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najbezpieczniejsze pojazdy , uzasadnij odpowiedx w 2-3 

zdaniach. Skąd się wzięła nazwa TIR.  Zapisywanie w 

kolejności alfabetycznej nazw środków transportu lądowego. 

Zadanie do wykonania w zeszycie 

Umieść nazwy pojazdów w odpowiednich miejscach 

tabeli:   samochód osobowy,pociąg, tir,karetka pogotowia, 

lokomotywa,trolejbus,tramwaj, autobus, drezyna, samochód 

dostawczy, metro, cysterna, rower, hulajnoga quad, 

 

 

 

 

TRANSPORT LĄDOWY 

SAMOCHODOWY KOLEJOWY 

  

  

  

  

  

Których pojazdów jest więcej? Czym się od siebie różnią? 

Jakie mają wady o jakie zalety? ćw.1.s24 

Podróż Ksawerego 

P. s.98-99 

 matematyczna   

Połowa i ćwierć- jednostki masy : kilogram,dekagram, gram. 

Teams 10.00 
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Kilogram, pół kilograma, ćwierć kilograma. P. s.120- 

przypomnienie KM.s.16 ćw.1 Przeliczanie jednostek masy 

według wzoru w.2 Rozwiązanie zadania tekstowego na 

obliczanie masy, ćw.2-8 s.16-17.KM. s.54 ćw.8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Klasa 3e TYDZIEŃ  13.052020 – 19.05.2020 

18.05.

2020 

kreatywne  Temat: Magiczne jajko. 

Przygotuj jajko, szklankę napełnioną wodą i sól 

kuchenną. Jajko włóż do szklanki z wodą i sprawdź, czy 

zatonie. Następnie nasyp do wody soli i ponownie włóż 

jajko. 

Zaobserwuj, co się stanie. Wnioski zapisz w zeszycie . 

  

.      

19.05.

2020 

polonistyczna   

Lokomotywa, wiersz J Tuwima jako wstęp do rozmowy o 

transporcie kolejowym.  Wyjaśnienie znaczenia słów 

atleta,fraszka, igraszka, tuczony turkotać i wyrażenia z 

mozołem. P. s.38-4-,110-111  Układanie zdań z poznanymi 

wyrazami. (co najmniej 5 zdań) Wyszukiwanie z wierszu 

fragmentów opisujących wagony i lokomotywę, wyrazów 

naśladujących dźwięki i ich odczytanie K.s.24.ćw.2 

odczytanie wyrażenia z rozsypanki zapisanie i wyjaśnienie 

jego znaczenia. ćw.3 i 4 s.24  ćwiczenia w pięknym czytaniu 

A gdyby tak... P. s.106 

10.00 teams on line  

 matematyczna   

Połowa i cwierć -obliczenia pieniężne.  P.s.121 ćw.1-4 

rozwiązywanie zadan tekstowych 

on-line  

 religia  1.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, 

Zdjęcie rysunków 

odpowiednio 

numerowanych i 

puzzli prześlij: 

jzak@sp2pt.onmicr

osoft.com 

do 25 maja 

 

mailto:jzak@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:jzak@sp2pt.onmicrosoft.com
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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 

 

2. Uporządkuj rysunki zgodnie z kolejnością wydarzeń. 

Zaznacz numery 1-4. 
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2. 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.                    

    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 
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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. 

 

 

                                                 

 j.angielski Anna 

Grzesik 

   

    Topic: I do karate. 

 

Celem lekcji jest dalsza nauka zwrotów związanych z hobby. 

 

Uczniowie przyswajają dalsze słownictwo związane z hobby. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/229975-św-jan-paweł-ii-kochał-młodzież-i-dzieci
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/229975-św-jan-paweł-ii-kochał-młodzież-i-dzieci
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/229975-św-jan-paweł-ii-kochał-młodzież-i-dzieci
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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. 

 

A następnie wykonują Ex. 3, 4 p. 43 w ćwiczeniówce. 
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19.05.

2020 

Muz/plast  muzyka proszę posłuchać muzyki Modesta Musorgskiego Cykl 

OBRAZKI Z WYSTAWY utwory " chatka na kurzej stopce" i " 

Wielka brama w Kijowie" P.s.95 obejrzyj obrazy i wykonaj 

własne ilustracje 

https://www.youtube.com/watch?v=ESq7w3aBi3A 

lub 

https://www.youtube.com/watch?v=sxTLk8gWJHg 

oraz 

 https://www.youtube.com/watch?v=KHUNOY6UXoU 

 

Obejrzyj Taniec kurcząt 

https://youtu.be/4QHbc4g7yCk 

i uśmiechnij się. 

12.00 teams on line  

      

      

      

      

      

      

 

https://www.youtube.com/watch?v=ESq7w3aBi3A
https://www.youtube.com/watch?v=sxTLk8gWJHg
https://www.youtube.com/watch?v=KHUNOY6UXoU
https://youtu.be/4QHbc4g7yCk

