
Plan pracy od 01.05.2020 r. –05.05.2020 r. Iza Jarosz 

01.05. 2020r 
 
 

Edukacja  
Wczesnoszkolna 

Rodzinne 
czytanie 

 Przeczytaj kartkę z pamiętnika na str. 60 
oraz informacje „Co wiemy o zdaniu” na 
str. 61. 

 Wykonaj w ćwiczeniach zadania1,2,5,7 na 
str. 60-61 

 Ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem  

 Przeczytaj opowiadanie pt. „ W bibliotece” 
oraz wiersz „Przyjaciel na całe życie” str. 62 

 Wykonaj w ćwiczeniach zadania1,2,4,5 str. 
62-63 

 
Edukacja 
Matematyczna 

Obliczam połowę 
i ćwierć- 

jednostki czasu.  

 Zapoznaj się z informacjami w podręczniku 
i rozwiąż ustnie zadania. 
Przepisz do zeszytu :  
1 min = 60 s 
1 godz. = 60 min 
1 doba = 24 godz. 
1 kwadrans = 15 min. 
Pół minuty to 30 s. 
Pół godziny to 30 min. 
Pół doby to 12 godz. 
Ćwierć minuty to 15 s. 
Ćwierć godziny to 15 min. 
Ćwierć doby to 6 godz. 

 W ćwiczeniach zrób zadania1,2,3,4,5 na str. 
66 

02.05.2020r 
 
 

Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 Wielkie czytanie 

 Przeczytaj tekst z podręcznika pt. „Wielkie 
czytanie” str. 64 

 Wykonaj w ćwiczeniach zad. 1,2,3,4,6,7,8 
(bez kropki) str. 64-65 
 

Edukacja  
Matematyczna 
 

Obliczamy 
połowę i ćwierć 
- jednostki czasu 
kalendarzowego.  

 Zapoznaj się z informacjami w podręczniku 
i rozwiąż ustnie zadania na str. 73. 
Przepisz do zeszytu :  
1 wiek = 100 lat 
1 rok = 12 miesięcy 
1 kwartał = 3 miesiące 

 W ćwiczeniach  zrób zadania na str. 67 

03.05.2020r 
 
 

Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 

Skąd się bierze 
papier 

 Przeczytaj informację w podręczniku na str. 
66-69 

 Wykonaj w ćwiczeniach zadania 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 (bez kropki),10 str. 66-68 

Edukacja  
Matematyczna 
 

Wykonuję 
obliczenia 

pieniężne – 
połowo i ćwierć.  

 Rozwiąż  ustnie zadania z podręcznika na 
str. 74.  

 Wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 68 



04.05.2020r 
 

Edukacja 
Wczesnoszkolna 
 

Klasowe święto - 
powtórka 

 Wykonaj w ćwiczeniach zadania 1,2,3 na 
str. 69-70. 

Edukacja 
matematyczna 

Powtórzenie 
widomości  

 Rozwiąż ustnie zadania z podręcznika na 
str. 75 

 Wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 69 – 
70. 
 

05.05.2020r Edukacja 
Wczesnoszkolna 
 

Kochamy baśnie 

 Przeczytaj kartkę z pamiętnika oraz 
informacje o równoważniku zdania na str. 
70-71 

 W ćwiczeniach wykonaj zadania1,2,3,4,5 
na str. 71-72. 

 Przeczytaj w podręczniku informację o 
współczesnych smokach an str. 72-73. 

 W ćwiczeniach wykonaj zadanie na str. 73- 
74 

 Edukacja 
matematyczna 
 
 

Sprawdzamy 
swoje 

umiejętności   
matematyczne. 

  Wykonaj ustnie zadania z  podręcznika na 
str. 76. 

 Wykonaj w ćwiczeniach zadanie na str. 71. 

 

 

Religia  

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

aby uczniowie klas 3a,b powtarzali sobie informacje, które znajdują się w 

zeszycie ucznia do religii i które były przesłane w ramach zdalnego nauczania. 

Do zobaczenia we wtorek 2 czerwca o godz.19.00 w naszym kościele w 

Oleśnie. 

Ks. Jacek Sarota 

 

 

 

 

 

 

 



JĘZYK ANGIELSKI         M Wojtyto 

KLASA III b 

3.06.2020 r. (środa) 

Lesson 

Topic: Holiday places. 

Cel: znam nazwy miejsc, w których można spędzać wakacje 
 

Zanim zaczniesz lekcję języka angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń.  

 

1. ROZGRZEWKA: Przypomnij sobie, czego do tej pory nauczyłeś się w rozdziale 6. 
 

https://wordwall.net/resource/2400746/angielski/bugs-team-3-unit-6 

https://wordwall.net/resource/810560/angielski/bugs-team-3-unit-6-going-holiday 

 
2. WPROWADZENIE SŁÓW: Popatrz na obrazki w zad. 1 na s. 67. Posłuchaj i powtarzaj nazwy 

miejsc. Wskazuj je palcem na obrazkach.  (CD 3.43). Możesz też skorzystać z: 

https://quizlet.com/pl/415478867/unit-6-places-flash-cards/ 

https://quizlet.com/415478867/learn 
 

 

3. RYMOWANKA: Posłuchaj rymowanki „What a good time!” (CD 3.44). Wskazuj 

palcem nazwy miejsc, które słyszysz w nagraniu. 
 

4. Przepisz  do zeszytu: 

      beach – plaża 

mountains - góry 

forest – las 

lake – jezioro 

city – miasto 

village – wieś 
 

Zapamiętaj! 

on the beach – na plaży 

by the lake – nad jeziorem 

in the forest / mountains – w lesie/ w górach 

in the city / village – w mieście / na wsi 
 

5. ZADANIA UTRWALAJACE: wykonaj zad. 3 z podręcznika na s. 67. Posłuchaj i przeczytaj trzy 

krótkie teksty (1-3). Dopasuj do nich obrazki (a,b,c). 

6. Przepisz  do zeszytu: 

We’re fishing. – My łowimy ryby. 

You’re fishing. – Wy łowicie ryby. 

They’re fishing. – Oni łowią ryby. 

 

7. ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń. Otwórz go na str. 64. Spróbuj wykonać ćw. 1 i 2.  

 

DLA CHĘTNYCH:  

https://wordwall.net/resource/2539829/angielski/bugs-team-3-unit-6-places 

https://wordwall.net/resource/2400746/angielski/bugs-team-3-unit-6
https://wordwall.net/resource/810560/angielski/bugs-team-3-unit-6-going-holiday
https://quizlet.com/pl/415478867/unit-6-places-flash-cards/
https://quizlet.com/415478867/learn
https://wordwall.net/resource/2539829/angielski/bugs-team-3-unit-6-places


 

05.06.2020 r. (piątek) 

Lesson                       

Topic: Holiday scene.                                                

Cel: potrafię narysować rysunek wakacyjny i opisać go 

1. ROZGRZEWKA: Powtórz słówka poznane w rozdziale 6: 
https://quizlet.com/415478867/test?answerTermSides=2&promptTermSides=6&questionCount
=6&questionTypes=14&showImages=true 
 
https://quizlet.com/415254446/test?answerTermSides=2&promptTermSides=6&questionCount
=8&questionTypes=12&showImages=true 
 

 
2. UMIEJĘTNOŚĆ POZAJĘZYKOWA: na dzisiejszej lekcji będziemy ćwiczyć umiejętność opisywania 

ilustracji.  Otwórz podręcznik na str. 68 i spójrz na zad. 1. Odtwórz nagranie do zad. 1  (CD 3.46) 
Posłuchaj i dopasuj opis do ilustracji a lub b.  

 

3. PRACA PLASTYCZNA: wykonaj pracę plastyczną. Znajdziesz ją w zeszycie ćwiczeń Unit 6 Lesson 6 
– Holiday scene. Wybierz jeden obrazek – pokoloruj go, dorysuj osoby.  

 

4. Powiedz, co widzisz na obrazku, np. 
 

We’re on a trip. We’re on the beach. There are four people in the photo. I’m building a 
sandcastle. My brother is flying a kite. My mum is fishing. My daddy is taking a photo.  
 
(Jesteśmy na wycieczce. Jesteśmy na plaży.  Na obrazku są cztery osoby. Ja buduję zamek z 
piasku. Mój brat puszcza latawiec. Moja mama łowi ryby. Mój tata robi zdjęcie.) 

 
5. ĆWICZENIA: otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 65. Spróbuj wykonać ćwiczenie 1.  

  

W tym tygodniu przesyłacie mi zdjęcie zrobionych zadań ze str. 64 (ćw. 1 i 2) i 65 (ćw.1) 

z ćwiczeń.  

 

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

swoje imię i nazwisko.                                             

 

 

 

https://quizlet.com/415478867/test?answerTermSides=2&promptTermSides=6&questionCount=6&questionTypes=14&showImages=true
https://quizlet.com/415478867/test?answerTermSides=2&promptTermSides=6&questionCount=6&questionTypes=14&showImages=true
https://quizlet.com/415254446/test?answerTermSides=2&promptTermSides=6&questionCount=8&questionTypes=12&showImages=true
https://quizlet.com/415254446/test?answerTermSides=2&promptTermSides=6&questionCount=8&questionTypes=12&showImages=true
mailto:mwojtyto@wp.pl

