
Plan pracy klasy IIIa na okres 15.04.2020r- 22.04.2020r 

Witam wszystkich! 

Serdecznie dziękuję za wspaniałą współpracę wszystkim rodzicom. 

Dzieciątka  wykonajcie prace , jeżeli nie dacie rady przesłać mi wyznaczonych prac w 

określonym czasie to spokojnie przesłać je z jednodniowym opóźnieniem.                   

Późniejsze przesłanie prac oznacza brak zadania! 

W dalszym ciągu przypominam o ćwiczeniach w czytaniu, pisaniu, tabliczce mnożenia i dzielenia 

(w zakresie 100), oraz dodawaniu i odejmowaniu (w zakresie 100). Będę Was po woli tego pytać 

przez Messengera. 

Jestem do Waszej dyspozycji w dalszym ciągu każdego dnia w tych godzinach kiedy odbywają 

się zajęcia lekcyjne. Oprócz tego codziennie od godziny 17.00 – 18.00.  

Mam nadzieję, że rozpiska jest dosyć przejrzysta. Zapisuję sobie prace dzieci wraz z ustaloną 

datą, może być jednodniowe opóźnienie tak jak pisałam. Dla ułatwienia nadal będę przesyłać 

plan pracy na państwa prywatne maile.   

Proszę Państwa Wasze dzieci chwalą się, że zaraz po otrzymaniu rozpiski „mama bierze zadania 

robi je w dwa dni” i dziecko ma tylko je przepisać. To nie Wy macie rozwiązywać zadania, myślę, 

że to żadna sztuka cofnąć się do drugiej klasy. Ale cóż jeżeli tak będziecie robić to dziecko będzie 

miało problem z nauką w czwartej klasie, a nie Państwo.  

Chyba dzieci nie są prze zemnie bardzo obciążane zadaniami.  

Są zadania obowiązkowe, ale jak ktoś chce to ma również zadanie dodatkowe( nie rodzic tylko 

dziecko). 

15.04.2020r Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 
 

 
Jak się ubierać, a nie 

przebierać. 
 
 

 Przeczytaj tekst „Gust” z podręcznika 
str.90. 

 Odpowiedz w zeszycie na pytania 
(przepisz je do zeszytu): 

 Dlaczego mama pozwoliła bliźniakom 
ubrać się w wybrane przez nich ubrania? 

 Jaki strój włożył Kuba na rozpoczęcie roku 
szkolnego? 

 Co założyła na siebie Buba? 

 Dlaczego bliźniaki nie chciały iść razem do 
szkoły? 

 O co mama prosiła Kubę i 
Bubę?(fotografię z odpowiedziami 
przesłać na mojego maila) 



 Wykonaj ćwiczenie 1,2 str.82 

 Przypomnij sobie z lekcji co mówiliśmy o 
frazeologizmach. „Frazeologizm to 
połączenie wyrazów, których znaczenie 
jest całkiem odmienne od sensu np. pójść 
po rozum do głowy, albo być oczkiem w 
głowie.” 

 Wykonaj ćwiczenie 3 str.82 (kropka 
również)  

 

 
Edukacja 
Matematyczna 

Wykonuję obliczenia 
zegarowe 

 Rozwiąż w zeszycie. Podręcznik zad.4 
str. 46. 

 Rozwiąż ćwicz.2,3,str.39 

 Zadanie dla chętnych 

 Wykonaj zadanie z podręcznika5,7 
str.47 

 

16.04.2020r Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 

Jak dbać o ubrania? 

 Przeczytaj wiersz „”Gadki Szmatki” 
podr. str.91 

 Wykonaj ćwiczenie4, str. 83 (kropki 
również). 

 Pamiętacie jak na lekcjach nieraz 
bawiliśmy się w układanie rymów? 

 Sami teraz musicie wykonać 
ćwiczenie5, str.83. Najpierw należy 
rymy wyszukać w wierszu, a potem 
sami musicie dopisać rym (potraficie ja 
to wiem!, kropkę również). 

 Zadanie dla chętnych 

 Ćwiczenie 6 str. 83 
 

 
Edukacja 
Matematyczna 
 

Przeliczam jednostki 
czasu zegarowego 

 Rozwiąż ćwiczenia 4,5, str.40 

17.04.2020r Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 
 Tkaniny naturalne i 

sztuczne 

 Przeczytaj tekst o tkaninach 
podręcznik str.92-93. 

 Przepisz lub wydrukuj i wklej do 
zeszytu do środowiska wiadomości 
dotyczące tkanin naturalnych i 
sztucznych znajdujące się pod tabelką. 

 Wykonaj ćwiczenia1,2,3 str.84 
 

Edukacja Powtarzamy  Rozwiąż zadania. Ćwiczenia,2 ,3 str.41 



Matematyczna 
 

wiadomości dotyczące 
miary i wagi 

 

Dla chętnych uczniów 

 Ćwiczenia 1,4,str.41,                             
ćwiczenie 5 str.42 

 
 

20.04.2020r  
Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 

Stroje naturalne i 
sztuczne c.d 

 Wypisz w zeszycie do środowiska 
które z ubrań wykonuje się z: 

 Wełny – dlaczego? 

 Bawełny – dlaczego? 

 Lnu -dlaczego? 

 Jedwabiu – dlaczego? 

 Tkanin 
sztucznych(syntetycznych)Fotografię z 
tym zadaniem prześlij na mojego 
maila. 

 Wykonaj ćwiczenie 5.6 str.85 

 Zadanie dla chętnych 
 .Wykonaj ćwiczenie 4,7 str.85 

Edukacja 
Matematyczna 
 

Powtarzamy 
wiadomości dotyczące 

czasu, objętości  

 Wykonaj ćwiczenie 6,8,9, str.42 

 Zadanie dla chętnych  

 Ćwiczenie7 str.42 

21.04.2020r Edukacja 
Wczesnoszkolna 

Legendy kontra błędy 

 Przeczytaj tekst z podręcznika str.95.  

 Na podstawie przeczytanego tekstu 
wykonaj ćwiczenia 8,9,10 str.86(kropki 
również) 

 Przepisz do zeszytu.  
Zasady pisowni ę oraz ą: 
- „ę” czy „ą”  

wziąłem – wzięłam 

zdjąłem – zdjęłam 

krzyknął – krzyknęłam  

- „ą” czy „om” 

z kim? z czym? 

z dziewczynką, z książką  

komu? czemu? 

dziewczynkom, książkom, słoniom,  

 Edukacja 
Matematyczna 
 
 

Poznaję liczby 
czterocyfrowe 

 Przypominamy: Każda cyfra jest 
częścią liczby. Znaczenie cyfry w liczbie 
zależy od jej położenia - każda cyfra ma 
swoje miejsce, którego nie można 
zmienić. My do tej pory używaliśmy liczb 



trzycyfrowych. Liczba 369 miała 3 setki, 6 
dziesiątek i 9 jedności. Teraz dołożymy 
jeszcze rząd tysięcy – 5369 – czytamy ją 
pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć.  

 Rząd tysięcy oznaczamy t- 5, rząd setek  
s- 3, rząd dziesiątek d- 6, rząd jedności j-9 
W ten sposób oznaczaliśmy już liczby, 
doszedł tylko rząd tysięcy t   

 Wykonaj zadanie 4 z podręcznika str.49. 
Pierwszy przykład Ci pokażę: 7821- 
7t,8s,2d,1j   

 Napisz w zeszycie słownie liczby: 
 2890, 4765, 1869, 3007 (każdą liczbę w 

osobnej linijce) Fotografię z tym 
zadaniem prześlij na mojego maila.                        
 

22.04.2020 Edukacja 
Wczesnoszkolna 

Jak mnie widzą 

 Przeczytaj tekst „Jak mnie widzą” 
podręcznik str.96 – 97. 

 Na podstawie tekstu i własnego 
doświadczenia wyjaśnij stwierdzenie z 
zadania 2, podr str.96. 

 Wykonaj ćwiczenie 1 str.87 (kropki 
nie musisz),oraz 2 str.87(kropka też). 

 
 

Edukacja 
Matematyczna 
 

Poznaję liczby 
czterocyfrowe 

 Wykonaj zadanie 6 z podręcznika  
str. 49. Przeczytaj dobrze treść 
zadania żadna cyfra w liczbie nie może 
się powtarzać. 

 

 

Tkanina to materiał z którego wytwarza się 

ubrania. Rozróżniamy tkaniny naturalne i 

sztuczne. 

Wśród tkanin naturalnych wyróżnia się włókna 

pochodzenia roślinnego, zwierzęcego. 

Włókna roślinne pozyskuje się z różnych części 

roślin – nasion (bawełna), łodyg (len, konopie), 

liści (sizal). 

Włókna pochodzenia zwierzęcego uzyskuje się 

na przykład z sierści owiec (wełna), a także 

z kokonów jedwabników (jedwab). 

Tkaniny sztuczne wytwarza się je w 

laboratoriach chemicznych, głównie z ropy 

naftowej i węgla kamiennego. 

Najczęściej wykorzystywane – zwłaszcza do 

produkcji odzieży –włókna naturalne to 

bawełna, wełna, len i jedwab.  

 

Przypominam mojego maila renia026@o2.pl 

https://epodreczniki.pl/a/wlokna-naturalne-sztuczne-i-syntetyczne/DGQKwcYV4#DGQKwcYV4_pl_main_concept_1
mailto:renia026@o2.pl


DLA CHĘTNYCH UCZNIÓW 

Wysłuchaj lub przeczytaj baśń pt. „Len” H.Ch. Andersena 

Link do baśni:  

https://www.youtube.com/watch?v=6bARD_GVGPg 

 

Pisemnie odpowiedz na pytania :  

 -  Jak wyglądał len? 

 - Z jakiego powodu cieszył się len? 

 - W jaki sposób z lnu powstał kawałek płótna? 

 - Jakie jest płótno? 

 - Co uszyto z kawałka płótna? 

 - Co stało się z płótnem, gdy nie było już potrzebne, gdy bielizna zaczęła się rozchodzić? 

 - Jakie były dalsze losy lnu?  

 - Dlaczego pieśń, według lnu się nie skończyła? 

 

Polecam również abyście korzystali w dalszym ciągu z edukacyjnych stron internetowych.  

Dodatkowe materiały uzyskacie ze strony wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu. 

Pozdrawiam!  

Wychowawczyni Renata Ciepiela 

https://www.youtube.com/watch?v=6bARD_GVGPg


Religia 

 

1. W ramach zdalnego nauczania dalej bardzo proszę powtarzać następujące 

wiadomości z zeszytu ucznia: 

- formułę sakramentu pokuty 

- warunki sakramentu pokuty 

- wiadomości na temat Najświętszego Sakramentu 

Przesyłam też kolejne materiały do wklejenia do zeszytu i zapoznania się z nimi. 

2. Materiały do wklejenia do zeszytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mam nadzieję, że szybko wrócimy do Szkoły i będę sam mógł wytłumaczyć 

dzieciom te wiadomości.  

4. Drodzy rodzice! Na pewno wszyscy zadajemy sobie pytanie, co będzie z 

przystąpieniem do Pierwszej Komunii świętej Waszych dzieci. Trudno jest na razie 

Przygotowanie do przyjęcia Komunii św.                            

1. Przygotowanie ciała:                                                           

a) post eucharystyczny: (1 godz. nic nie jeść                                

ani nie pić, oprócz zwykłej wody i lekarstwa)                                                              

b) odpowiednio się ubrać                                                                  

c) przyjąć pobożną postawę                                                              

2. Przygotowanie duszy:                                                                 

a) oczyścić duszę z grzechów:                                                     

- ciężkich przez spowiedź św.                                                          

- lekkich przez żal za grzechy                                                          

b) zaprosić Pana Jezusa do swojej duszy                                  

c) po przyjęciu Komunii podziękować P. Jezusowi                                                               

3. Przyjmując Komunię św.:                                                     

a) odpowiadamy księdzu – Amen                                                   

b) otwieramy usta na dwa palce                                                

c) zęby zakrywamy językiem                                                          

d) patrzymy cały czas na księdza                                              

e) odchodzimy gdy ksiądz przejdzie dalej   



podejmować jakiekolwiek decyzje. Myślę, że musimy jeszcze poczekać na rozwój 

wydarzeń. Zobaczymy kiedy  wrócimy do szkoły. Wtedy wspólnie podejmiemy 

decyzję.  

POZDRAWIAM I  ŻYCZĘ WSZYSTKIM ZDROWYCH I 

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY!!! 

 



JĘZYK ANGIELSKI 

Drodzy Uczniowie klasy III a!                    

Witam Was serdecznie po świętach. Dziękuję Wam za piękne kartki wielkanocne i ciekawostki o 

Australii. Kontynuujemy pracę z rozdziałem 5 „Let’s go shopping” (Chodźmy na zakupy).  

17.04.2020 r. (piątek), 20.04.2020 r. (poniedziałek) – temat na 2 godziny 

Lesson  

Topic: Buildings in a town. 

Cele:  

-znam nazwy budynków w mieście po angielsku, (pierwsza lekcja) 

-przypominam sobie nazwy miejsc w mieście poznane w II klasie (druga lekcja) 

Podręcznik s. 57 

1.Przypomnijmy sobie, czego do tej pory uczyliśmy się w rozdziale 5. 

https://quizlet.com/498892915/match - nazwy sklepów (trzeba połączyć ze sobą słówka z 

obrazkami – jaki jest Twój rekord?) 

https://quizlet.com/498066703/bugs-team-3-unit-5-there-isthere-are-flash-cards/, 

https://quizlet.com/498066703/match - there is, there are 

2.Popatrzcie na obrazki w zad. 1 na s. 57. Znaczenia których słów łatwo się domyślicie? 

Posłuchajcie i powtarzajcie nazwy budynków. Wskazujcie je palcem na obrazkach.  (CD 3 

nagranie 18) 

3. Posłuchajcie rymowanki „In this town” (CD 3 nagranie 19). Wskazujcie palcem nazwy 

budynków, które słyszycie w nagraniu.  

4. Przepiszcie nazwy budynków do zeszytu: 

school – szkoła 

hotel – hotel  

hospital – szpital 

post office – poczta 

https://quizlet.com/498892915/match
https://quizlet.com/498066703/bugs-team-3-unit-5-there-isthere-are-flash-cards/
https://quizlet.com/498066703/match


restaurant – restauracja 

train station – dworzec kolejowy 

5. Przepiszcie zdania przeczące do zeszytu: 

There isn’t a hospital. (Tu nie ma szpitala). 

There arent any restaurants. (Tu nie ma żadnych restauracji). 

Pamiętajcie, że po There’s / There isn’t używamy liczby pojedynczej (a school, a hospital), a po 

There are / aren’t używamy liczby mnogiej (schools, hospitals). Słowko any (żadnych) piszemy 

przed rzeczami w liczbie mnogiej w zdaniach przeczących.  

6.Zróbcie ćw. 1 i 2 s. 54 w ćwiczeniach.  

(druga lekcja) 

 

1. Czy znacie nazwy innych miejsc w mieście? Kilka poznaliście w ubiegłym roku szkolnym. 

 

https://quizlet.com/409882298/match 

 

2. Przepiszcie do zeszytu: 

 

funfair – wesołe miasteczko 

swimming pool – basen 

sports centre – centrum sportowe 

museum – museum 

park – park 

zoo – zoo 

water park – park wodny 

cinema - kino 

 

3. Pomyślcie, o miejscowości, w której mieszkacie. Jakie budynki, miejsca w niej są, a jakich nie 

ma. Potraficie uzupełnić zdania?  Nie przepisujcie ich do zeszytu, tylko powiedzcie głośno. 

There’s a ……..  

There isn’t a …….. 

https://quizlet.com/409882298/match


 

There are ……. 

There aren’t any …….. 

 

Zadanie dla chętnych: 

Zad.3 s. 57 w podręczniku – jakich słów brakuje w tekście? Popatrz na obrazki i powiedz. 

 

Propozycje zabaw dla chętnych: 

 https://quizlet.com/497353779/spell (trzeba napisać, jakie słyszysz słowo) 

 https://quizlet.com/497353779/match (trzeba połączyć ze sobą słówka z obrazkami – jaki 

jest Twój rekord?) 

 ZABAWA ZE SŁOWAMI: zagraj z rodzicem/rodzeństwem w pokazywanie słów z lekcji 

(tak, jak bawimy się w szkole). Wybierz słowo, pokaż za pomocą gestów, a druga osoba 

próbuje je odgadnąć. Zamieńcie się rolami. 

 Graj sam/sama w wymyślanie jak największej ilości słówek na daną literę np. w ciągu 2 minut 

(ustaw stoper), jak największej ilości słówek z danej kategorii, np. zwierząt , miejsc, czy w węża 

(np. English- home –education…n…), ostatnia litera wyrazu niech będzie pierwszą literą wyrazu 

następnego i ten wąż może być naprawdę długi…). Możesz zapisywać te słówka w zeszycie, 

sprawdzę (i ocenię) jak wrócimy do szkoły. 

 

W razie pytań, piszcie na mwojtyto@wp.pl .W temacie wiadomości proszę zawsze podajcie swoje 

imię i nazwisko. 

Monika Wojtyto 

 
 

 
 

 

 

https://quizlet.com/497353779/spell
https://quizlet.com/497353779/match
mailto:mwojtyto@wp.pl

