
Plan pracy klasy IIIa na okres 23.04.2020r- 29.04.2020r 

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! Obowiązuje to tak jak w poprzednim 

tygodniu. 

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

(w zakresie 100), oraz dodawaniu i odejmowaniu (w zakresie 100).  

Przez Messengera pytam czytania, tabliczki mnożenia, dodawania i odejmowania, ale również 

zadaję pytania dotyczące bieżących lekcji. Zależy z jakiego przedmiotu pytam z takiego 

otrzymujecie ocenę. 

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.  

Aby dzieci nie siedziały tylko przed komputerami przesyłam link do proponowanych ćwiczeń, 

które dzieci wykonują drogą losową : ). Znajduje się on pod tabelką. 

Otwieranie linków wyjaśniałam w tabelce 27 kwietnia. 

Tak jak poprzednio Plan pracy na okres 23.04 – 29.04 przesyłam na Państwa indywidualne 

maile. 

23.04.2020r Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 
 

 
Powtórka 

 
 

 Wykonaj zad. 1,2,3,4,5,6 str. 89-90. 
Ćwiczenia.  

 

 
Edukacja 
Muzyczna 

Instrumenty strunowe 
 

 Przeczytaj informację o instrumentach 

strunowych. Podręcznik str. 112 

 Wykonaj ćwiczenia 1,2,3 str. 94  

Prześlij to zadanie na mojego maila 

Dla chętnych ćwiczenia 1,2 str.93 

24.04.2020r Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 Wszystko rośnie 

 Przeczytaj tekst z pamiętnika i 

odpowiedz ustnie na pytanie do tekstu 

1,2,3,4,5. Podręcznik str. 4-5 

Podręcznik i ćwiczenia część 4. 



Wykonaj ćwiczenia 1,2,3, str. 3 

 
Edukacja 
Matematyczna 
 

Poznaje liczby 
czterocyfrowe 

 Wykonaj ustnie zad 1,2,3,4 str. 50 

 Zapisz w zeszycie zad. 5 str. 50 – 

przepisz podane liczby i obok zapisz za 

pomocą cyfr. 

 Wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4 str. 44 

27.04.2020r Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 
 

Gramatyka 

 Wykonaj ćwiczenie 4,5,6 str.4 

 Przeczytaj dokładnie tekst z 
podręcznika str. 5 

 Wejdź w podany link i poćwicz 
gramatykę(przyciśnij klawisz Ctrl ,który 
znajduje się po lewej stronie 
klawiatury i kliknij na link myszką) 

 https://view.genial.ly/5e9ad5da3b26f10d
a5bc4d76/game-breakout-mistrz-gramaty
ki?fbclid=IwAR1noUmZLT1cowwCz-O_l00
OFjdlZ0lPv1mVLeN9GZ91VYIgDfTh-g7qfAg 
 

Edukacja 
Matematyczna 
 

Poznaje liczby 
czterocyfrowe 

 Przeczytaj z podręcznika str.52 
zadanie 1, polecenia 1,2,3.(możesz 
wyciąć kartoniki znajdujące się w 
ćwiczeniach na str.95) 

 Wykonaj w zeszycie zadanie 3,str.51         
( Prześlij zadanie na mojego maila) 

 Wykonaj ćwiczenie 1,2,3 str.45 
 
 

28.04.2020r  
Edukacja 
przyrodnicza  
 

Wzrastanie roślin 

 - Co to są rośliny?  

 Rośliny to żywe organizmy, najczęściej 
przytwierdzone za pomocą korzeni do 
podłoża, z którego czerpią wodę 
niezbędną do rozwoju. Same się żywią 
(do jedzenia nie są im potrzebne inne 
organizmy), posiadają najczęściej 
zielone liście dzięki którym „pobierają” 
światło. Większość roślin kwitnie i 
wydaje nasiona. 

 - Co potrzebują rośliny do życia?  

 Rośliny do życia potrzebują: wodę, 
światło, glebę, odpowiednią 

https://view.genial.ly/5e9ad5da3b26f10da5bc4d76/game-breakout-mistrz-gramatyki?fbclid=IwAR1noUmZLT1cowwCz-O_l00OFjdlZ0lPv1mVLeN9GZ91VYIgDfTh-g7qfAg
https://view.genial.ly/5e9ad5da3b26f10da5bc4d76/game-breakout-mistrz-gramatyki?fbclid=IwAR1noUmZLT1cowwCz-O_l00OFjdlZ0lPv1mVLeN9GZ91VYIgDfTh-g7qfAg
https://view.genial.ly/5e9ad5da3b26f10da5bc4d76/game-breakout-mistrz-gramatyki?fbclid=IwAR1noUmZLT1cowwCz-O_l00OFjdlZ0lPv1mVLeN9GZ91VYIgDfTh-g7qfAg
https://view.genial.ly/5e9ad5da3b26f10da5bc4d76/game-breakout-mistrz-gramatyki?fbclid=IwAR1noUmZLT1cowwCz-O_l00OFjdlZ0lPv1mVLeN9GZ91VYIgDfTh-g7qfAg


temperaturę.(Pytania i odpowiedzi 
przepisz do zeszytu – środowisko) 

 Dla chętnych uczniów 
 Wykonaj ćwiczenie 1,str.5 – wraz z 

kropką. 
Edukacja 
Matematyczna 
 

Poznaje liczby 
czterocyfrowe  

https://wordwall.net/pl/resource/1471322/li

czby-czterocyfrowe?fbclid=IwAR3zLGjkbATWI

zRhtNz8T7uLvGc9ljJQZeo6qVWRdQVlGd4J7r7

lzHVoZlI  

Otwórz podany link tak jak otwieraliście dnia 

27 kwietnia i poćwiczcie tworzenie liczb 

czterocyfrowych. 

 Poniżej tabelki macie objaśnione 
dokładnie położenie cyfr w liczbie, oraz 
ich znaczenie. Załącznik Nr 1 ( Przepisz to 
do zeszytu lub wydrukuj i wklej) 

 Wykonaj ćwiczenie 4, 5 str. 45, oraz 1, 2 
str. 46 

  

29.04.2020r Edukacja 
Wczesnoszkolna 

“Brzydkie Kaczątko” 

https://view.genial.ly/5e872e4359ee3c0df40

552eb/interactive-image-interactive-image?f

bclid=IwAR3zNs7HJBd4ebskkwvioqeC9FWFc5

OerPOtzqGBbqaLBBvPAX31SYYRw-s 

Otwórzcie link podobnie jak w 

poprzednich dniach. Wykonajcie 

zadania, które tam się znajdują.        

Każdy punkt na otwartej stronie linku 

otwórz. Kiedy otworzysz piąty punkt 

zobaczysz ciekawe propozycje do 

ćwiczeń z gramatyki. 

• Pod tabelką macie podane 

informacje dotyczące H.Ch. Andersena 

Załącznik nr 2 

Na podstawie tego tekstu odpowiedz 

w zeszycie na pytania: 

 Gdzie urodził się H.Ch. Andersen? 

 Kim chciał zostać? 

https://wordwall.net/pl/resource/1471322/liczby-czterocyfrowe?fbclid=IwAR3zLGjkbATWIzRhtNz8T7uLvGc9ljJQZeo6qVWRdQVlGd4J7r7lzHVoZlI
https://wordwall.net/pl/resource/1471322/liczby-czterocyfrowe?fbclid=IwAR3zLGjkbATWIzRhtNz8T7uLvGc9ljJQZeo6qVWRdQVlGd4J7r7lzHVoZlI
https://wordwall.net/pl/resource/1471322/liczby-czterocyfrowe?fbclid=IwAR3zLGjkbATWIzRhtNz8T7uLvGc9ljJQZeo6qVWRdQVlGd4J7r7lzHVoZlI
https://wordwall.net/pl/resource/1471322/liczby-czterocyfrowe?fbclid=IwAR3zLGjkbATWIzRhtNz8T7uLvGc9ljJQZeo6qVWRdQVlGd4J7r7lzHVoZlI
https://view.genial.ly/5e872e4359ee3c0df40552eb/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR3zNs7HJBd4ebskkwvioqeC9FWFc5OerPOtzqGBbqaLBBvPAX31SYYRw-s
https://view.genial.ly/5e872e4359ee3c0df40552eb/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR3zNs7HJBd4ebskkwvioqeC9FWFc5OerPOtzqGBbqaLBBvPAX31SYYRw-s
https://view.genial.ly/5e872e4359ee3c0df40552eb/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR3zNs7HJBd4ebskkwvioqeC9FWFc5OerPOtzqGBbqaLBBvPAX31SYYRw-s
https://view.genial.ly/5e872e4359ee3c0df40552eb/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR3zNs7HJBd4ebskkwvioqeC9FWFc5OerPOtzqGBbqaLBBvPAX31SYYRw-s


 Co przyniosło mu sławę? 

 Na ile języków zostały 

przetłumaczone jego baśnie? 

Proszę przesłać mi na maila odpowiedzi 

na pytania, oraz co należało zrobić w 

punkcie 3 i 4 w przesłanym linku. 

DLA CHĘTNYCH UCZNIÓW 

Punkt 3, 4 w przesłanym linku. 

 Edukacja 
Matematyczna 
 
 

Dodaję i odejmuję 
liczby czterocyfrowe 

Pod tabelką macie wyjaśnione zasady 
dodawania i odejmowania liczb 
czterocyfrowych. Załącznik nr 3 
Przepisać do zeszytu lub wydrukować i 
wkleić. Przypomnijcie sobie jak 
tłumaczyłam Wam zasady dodawania 
i odejmowania sposobem pisemnym. 

 Wykonaj ćwiczenie 2,3,4 str46 

 DLA CHĘTNYCH UCZNIÓW 

 Wykonaj zadania z podręcznika 
str.52, zadania 3,4 

 

 

 

 

Przypominam mojego maila renia026@o2.pl 

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 

 

 

 

 

mailto:renia026@o2.pl


 

Załącznik nr 2 

 

Krótki życiorys Hansa Christiana Andersena  

Hans Christian Andersen urodził się w 1805 r. w Danii w małym miasteczku Odense. Pochodził z 

biednej rodziny. Był synem umiejącego czytać i pisać szewca i niepiśmiennej praczki. Babcia 

Andersena jako pierwsza wprowadziła go w świat baśni. Od dzieciństwa marzył, aby zostać 

aktorem. Kiedy zmarł jego ojciec, wyjechał do Kopenhagi, aby spróbować swoich sił w teatrze. 

Pisał sztuki teatralne, ale nie spotkały się one z przychylnością krytyków literackich. Pisał także 

baśnie dla dzieci, jednak tych utworów nie traktował poważnie, choć właśnie to one przyniosły 

mu największy rozgłos na świecie. Zostały przetłumaczone na 80 języków. Jest ich w sumie 160. 

Pierwszy zbiór baśni został wydany w 1835r. Andersen zmarł w 1875r 

 
 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1483936?fbclid=IwAR03W5-V3LZeR5CZ-fif4GG_vFuoe6RmxxfvcM5lIu_

cKyzGWhcb0pbzY8M 

 

LINK  DO  ĆWICZEŃ  RUCHOWYCH    (Najedź myszką na link, otwórz go i ĆWICZ) : )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1483936?fbclid=IwAR03W5-V3LZeR5CZ-fif4GG_vFuoe6RmxxfvcM5lIu_cKyzGWhcb0pbzY8M
https://wordwall.net/pl/resource/1483936?fbclid=IwAR03W5-V3LZeR5CZ-fif4GG_vFuoe6RmxxfvcM5lIu_cKyzGWhcb0pbzY8M


 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

 

Przypominam dzień 30 kwietnia jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych - dni dyrektorskie a 1 maja 

jest dniem również wolnym.  

 

 



JĘZYK ANGIELSKI 

Drodzy Uczniowie klasy III a!                    

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

24.04.2020 r. (piątek), 27.04.2020 r. (poniedziałek) – temat na 2 godziny 

Lesson  

Topic: My dream town. 

Cele:  

- utrwalam nazwy budynków w mieście i wyrażenia there is/are, there isn’t aren’t 

- potrafię stworzyć plan wymarzonego miasta i opisać go. 

 

1. Przypomnijcie sobie słówka z rozdziału 5: 

https://quizlet.com/pl/415478694/unit-5-places-in-a-town-flash-cards/ 

https://quizlet.com/pl/415254330/unit-5-shops-flash-cards/ 

2. Następnie zróbcie krótkie testy:  

https://quizlet.com/415478694/test 

https://quizlet.com/415254330/test 

https://quizlet.com/498066703/test?answerTermSides=4&promptTermSides=6&questionCount=

10&questionTypes=14&showImages=true 

 

Ile % punktów udało się Wam zdobyć? Możecie mi napisać w mailu. 

 

UWAGA! Z rozdziału 5 „Let’s go shopping” nie będzie sprawdzianu. Będzie za to praca 

projektowa i kartkówka 8 maja (piątek). Kartkówka będzie podobna do testów z punktu 2 

z dzisiejszej lekcji i będzie online. Linki prześle Wam Pani Renata.  

 

3. Na dzisiejszej lekcji będziemy ćwiczyć umiejętność kreatywnego myślenia.  Polega ona na tym, 

że będziecie wymyślać, jak wyglądałoby Wasze wymarzone miasto. Otwórzcie podręcznik na str. 

58 i spójrzcie na zad. 1. Posłuchajcie nagrania  (CD 3.21). Która ilustracja przedstawia miasto 

zaprojektowane przez chłopca? Odp. b. 

4. Pomyślcie, jakie miejsca znalazłyby się w Waszym wymarzonym mieście? Wymieńcie je. 

https://quizlet.com/pl/415478694/unit-5-places-in-a-town-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/415254330/unit-5-shops-flash-cards/
https://quizlet.com/415478694/test
https://quizlet.com/415254330/test
https://quizlet.com/498066703/test?answerTermSides=4&promptTermSides=6&questionCount=10&questionTypes=14&showImages=true
https://quizlet.com/498066703/test?answerTermSides=4&promptTermSides=6&questionCount=10&questionTypes=14&showImages=true


5. Zróbcie ćw. 1 s. 55 w ćwiczeniach.  

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). Słówko 

any (żadnych) piszemy przed rzeczami w liczbie mnogiej w zdaniach przeczących. 

6. Zachęcam Was do ćwiczenia i nauki słownictwa z tą stroną:  

http://www.theenglishalley.com/City/shopping.html 

 

Gdy klikniecie na dany sklep, usłyszycie jego wymowę po angielsku. Do niektórych sklepów 

można "wejść" i sprawdzić, co w nich się znajduje.  
 

7. Obejrzyjcie krótką prezentację: https://prezi.com/oa8nuxmsjx1a/my-dream-town/ 

 

https://prezi.com/oa8nuxmsjx1a/my-dream-town/Możecie wykorzystać niektóre zdania w swoim 

opisie wymarzonego miasta. 

Nowe słówka, które pojawiają sie w prezentacji: 

 

wide – szeroka 

beautiful – piękna 

cool – fajna, super 

my home – mój dom 

castle – zamek 

 

Dla chętnych: 

Obejrzyjcie też poniższe prezentacje. Powtórzycie sobie słówka związane z miastem i zdania z 

There is/There are. 

 

https://www.slideshare.net/malgosiamaik/my-dream-town-by-martyna 

https://www.slideshare.net/malgosiamaik/zosias-dream-town 

https://www.slideshare.net/malgosiamaik/my-dream-town-by-slawek-15352506 

 

DLA WSZYSTKICH: 

8. PRACA PROJEKTOWA: wykonajcie plakat. 

Przygotujcie:  

- kartkę z bloku (A3 lub A4) – w zależności od tego, jak duże będzie Wasze miasto 

- klej, nożyczki, kredki 

- obrazki i podpisy wycięte z zeszytu ćwiczeń – znajdźcie je za naklejkami Unit 5 Lesson 6 (My dream 

town) 

Plan miasta niech będzie prosty. Przykładowy znajdziecie w podręczniku w zad. 4 na str. 58. Na 

obrazkach w ćwiczeniach znajduje się tylko jeden budynek/atrakcja, ale możecie samodzielnie dorysować 

http://www.theenglishalley.com/City/shopping.html
https://prezi.com/oa8nuxmsjx1a/my-dream-town/
https://prezi.com/oa8nuxmsjx1a/my-dream-town/
https://www.slideshare.net/malgosiamaik/my-dream-town-by-martyna
https://www.slideshare.net/malgosiamaik/zosias-dream-town
https://www.slideshare.net/malgosiamaik/my-dream-town-by-slawek-15352506


np. 2 supermarkety. Nie musicie wykorzystywać wszystkich obrazków. Jeśli wolicie sami narysować 

wszystkie budynki/miejsca w mieście, możecie tak zrobić. Podpiszcie budynki po angielsku lub przyklejcie 

ich nazwy wycięte z ćwiczeń. 

 

9. Przygotujcie opis swojego wymarzonego miasta. Patrząc na swoją pracę plastyczną opiszcie 

na kartce, co się w mieście znajduje. Przykład macie w zad. 1 na s. 59 w podręczniku. 

 

Zróbcie zdjęcie swojej pracy projektowej (plakat +opis) i wyślijcie na mój Messenger (Monika 

K Wojtyto) lub email (mwojtyto@wp.pl) do 4 maja. 

 

Dla chętnych: 

Może poćwiczycie "łamańce językowe" po angielsku? 

http://www.theenglishalley.com/webmaps/webmap_tonguetwister.html 

 

Możecie też wybrać sobie słówka z różnych kategorii (takie, których się uczyliśmy – żeby 

powtórzyć, lub nowe) na stronie: 

http://www.theenglishalley.com/webmaps/webmap_vocabulary.html 

 

 

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

swoje imię i nazwisko. 

Monika Wojtyto 

 

 

 

 
 
 

 

mailto:mwojtyto@wp.pl
http://www.theenglishalley.com/webmaps/webmap_tonguetwister.html
http://www.theenglishalley.com/webmaps/webmap_vocabulary.html
mailto:mwojtyto@wp.pl


RELIGIA  

 

 

Szczęść Boże! W ramach utrwalania poznanych już wiadomości, bardzo proszę 

powtórzyć sobie wiadomości dotyczące grzechu ciężkiego i lekkiego. Poniższe 

definicje należy wkleić do zeszytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS Drodzy rodzice! Pewno zastanawiacie się kiedy odbędzie się pierwsza Komunia 

święta Waszych dzieci. Nasza diecezja wystosowała komunikat, w którym 

nakazuje odwołać w maju wszystkie komunie św. Komunia św. W naszej parafii 

miała odbyć się 31 maja. Czy będzie ona w wyznaczonym terminie, czy w czerwcu 

czy dopiero po wakacjach,  to  dopiero się okaże. Wszystko zależy od tego kiedy 

wrócimy do nauki w szkole.  Wtedy, gdy się to,  wszyscy wspólnie się spotkamy i 

podejmiemy decyzję. Póki co musimy czekać na rozwój wydarzeń.  

 
 

 

 

 

Grzech śmiertelny (czyli ciężki) to: świadome i 

dobrowolne przekroczenie Bożych przykazań w ważnej 

sprawie. Całkowicie niszczy naszą przyjaźń z Bogiem, 

czyli odbiera nam łaskę uświęcającą.  

Z grzechem ciężkim choćby jednym nie możemy przyjąć 

komunii św. 

Grzech powszedni (czyli lekki) to: świadome i 

dobrowolne przekroczenie Bożych przykazań w mniej 

waż-e sprawie. Osłabia przyjaźń z Bogiem, ale jej nie 

niszczy.  

Z grzechami lekkimi możemy przyjąć komunię świętą, 

jednak należy wtedy wzbudzić sobie żal za grzechy. 


