
Plan pracy klasy IIIa na 11.05 – 15.5.2020r 

 

11.05.2020r Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 
  

Majowe święta 
 

https://view.genial.ly/5e
ab023a431a190d94bda3
48/presentation-majow

e-swieta 
 

 W podanej prezentacji przedstawione 
macie Majowe święta - 1 Maja, 2 
Maja, 3 Maja. Dowiecie się jakie ważne 
święta Polacy obchodzą w maju. 

 Przeczytaj tekst w podręczniku na 
stronie 42 – 43. 

 Wykonaj ćwiczenia na stronie 37, 38( 
Objaśnione macie w prezentacji), oraz 
str. 43, 44 

 PROSZĘ PAMIĘTAĆ ABY W PREZENTACJ 
KLIKAĆ RĄCZKĘ W PRAWYM GÓRNYM 
ROGU-ONA WSKAŻE ZADANIA 
ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STRONIE 

 

 
Edukacja 
Muzyczna 

Śpiewamy piosenki o 
Polsce 

 

Pośpiewaj z dziećmi, które śpiewają 
piosenki przesłane w prezentacji. 

12.05.2020r Edukacja 
Przyrodnicza  
 

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

ab012eeacf4c0d6715e5

43/presentation-moj-swi

at 

Mój świat 

 Prezentacja przedstawiona w dniu 

dzisiejszym pokazuje Wam 

ciekawostki dotyczące jeża. 

 Przeczytaj tekst w podręczniku str. 

16. Odpowiedz na pytania podane w 

prezentacji i prześlij na mojego maila. 

 Wykonaj ćwiczenia ze strony 15 i 16. 

 PROSZĘ PAMIĘTAĆ ABY W 
PREZENTACJ KLIKAĆ RĄCZKĘ W 
PRAWYM GÓRNYM ROGU-ONA 
WSKAŻE ZADANIA ZNAJDUJĄCE SIĘ 
NA STRONIE 

  

 
Edukacja 
Matematyczna 
 

Cwiczę dodawanie I 
odejmowanie liczb 

czterocyfrowych 
https://www.matzoo.pl/
sprawdziany/sprawdzian
-3-klasisty-zestaw-1_43_

301 
 

 Ćwiczymy samodzielnie dodawanie i 
odejmowanie liczb czterocyfrowych 
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13.05.2020r Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 
 Legendy kontra błędy 

 
https://view.genial.ly/5e
ab07f46ec83b0d9bae62f
5/presentation-legendy-

kontra-ble 
 

 W podanej prezentacji omawiamy 
legendę o poznańskich koziołkach. 
Powtórzymy wiadomości o 
czasowniku. Przeniesiemy się w świat 
malarstwa, trochę poćwiczymy i 
zważymy się. 

 Przeczytaj tekst z podręcznika str. 23. 
 Wykonaj ćwiczenia ze strony 21. 
  

 PROSZĘ PAMIĘTAĆ ABY W PREZENTACJ 
KLIKAĆ RĄCZKĘ W PRAWYM GÓRNYM 
ROGU-ONA WSKAŻE ZADANIA 
ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STRONIE 
 

Edukacja 
Matematyczna 
 

Poznaje jednostkę 
masy - tonę 

 Wykonaj ćwiczenia ze strony 52. 
 
 

14.05.2020r  
Edukacja 
polonistyczna  
 

Dzieci świata 
 

https://view.genial.ly/5e
ab09067b8ef50d76d170
e5/presentation-dzieci-s

wiata 
 

 W prezentacji poznajemy Dzieci 
świata ich życie, zwyczaje. 

 Przeczytaj tekst z podręcznika strona 
20, 21. 

 

Edukacja 
Matematyczna 
 

Kilometr jako 
jednostka długości  

 Wykonaj ćwiczenia strona 50. 

29.04.2020r Edukacja 
przyrodnicza Z wizytą w pasiece 

 
https://view.genial.ly/5e
ab08dd6ec83b0d9bae63
84/presentation-untitled

-genially 
Wykonaj pracę podana 

w prezentacji i fotografię 
prześlij mi na mojego 

maila. 

 Obejrzyj prezentację, a dowiesz 

się wiele ciekawostek o życiu 

pszczół. 

 Przeczytaj tekst z podręcznika 

strona 24 – 25. 

 Wykonaj ćwiczenia ze strony22, 

23 

 

 Edukacja 
Matematyczna 
 
 

Utrwalam 
wiadomości jednostki 
miary i jednostki wagi 

https://www.matzoo.pl/klasa6/jedno
stki-masy_38_460 

 

Prace podane w prezentacjach prześlij na mojego maila, który jest przypomniany przy danym 

zadaniu. 
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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. Proszę, aby szczególnie zwrócić uwagę na: 5 warunków dobrej 

spowiedzi, formułę spowiedzi oraz wiadomości na temat Eucharystii. Powtarzać 

proszę systematycznie i spokojnie. Gdy spotkamy się na wspólnych katechezach w 

kościele, wszystko raz jeszcze wspólnie powtórzymy i utrwalimy. Życzę 

Wszystkim (uczniom i rodzicom) dużo zdrowia! 

Ks. Jacek 

 



JĘZYK ANGIELSKI 

Drodzy Uczniowie klasy III a!                    

Kończymy pracę z rozdziałem 5 „Let’s go shopping”.  

11.05.2020 r. (poniedziałek),  15.05.2020 r. (piątek)  

Lesson  

Topic: Powtarzamy wiadomości z rozdziałów 1-5. 

Cele:  

- przypominam sobie słówka poznane w rozdziale 5 i od początku roku 

- ćwiczę spostrzegawczość 

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

 

1. ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń i otwórz go na str. 57. Spróbuj wykonać ćwiczenie 1 i 3 w Lekcji 

8.  W ćwiczeniu 3 wytnij z rogów stron rozdziału fragmenty tajemniczego obrazka, złóż go w całość i 

przyklej w Słowniczku obrazkowym na stronie 84.  Napisz, jakie sklepy na nim widać.  Ze s. 84 zrób 

też zad. 1 – podpisz z pamięci wszystkie zdjęcia.  

Jeśli Cię to nie rozprasza, poproś rodzica, aby w tle odtwarzał kolejno poznane w rozdziale 5 

piosenki, historyjki czy rymowanki.  

 

2. CUMULATIVE QUIZ W PODRĘCZNIKU: spójrz na ilustrację w sekcji Cumulative Review na s. 61. 

Przyglądnij się dokładnie. Posłuchaj nagrania (CD 3.28) i znajdź wymienione rzeczy na obrazku. 

 

Przykład. 1. Hello, Gracie.  It’s good to see you again. – poszukaj na obrazku Gracie (konika 

polnego) 2. How do you spell lizard? – poszukaj na obrazku jaszczurki. Baw się tak z 

pozostałymi 10 zdaniami, zatrzymując po każdym zdaniu.  

 

3. Spójrz na ramkę Treasure Hunt w zad. 2: czy potrafisz znaleźć wszystkie wymagane elementy? 

What’s missing? Czego brakuje?  

4. Popatrzcie na dymek nad obrazkiem: What does Danny ask you to do? Who needs help in the 

picture? Kto potrzebuje pomocy? Dlaczego? (sprawdź, czy dobrze myślałeś na końcu lekcji) 

 

5. GAME: Przygotuj kartkę do pisania i długopis. Ponownie spójrz na obrazek na s. 61, tym razem przez 

minutę. Następnie zamknij podręcznik i napisz na kartce, jakie rzeczy są na obrazku (możesz to zrobić 

po polsku). Ile udało Ci się zapamiętać? Policz i sprawdź, w której jesteś grupie:  

 

mniej niż 5 – ćwicz spostrzegawczość (Learn more!);  

5-10 – nieźle (Quite good!),  

11-15 – bardzo dobrze! (Very good!),  

więcej niż 15 – Znakomicie! (Excellent)! 



 

Dla chętnych:  

 

Ile elementów ilustracji potrafisz nazwać po angielsku (z otwartym podręcznikiem)? Napisz je 

i wyślij mi na maila. Mogą to być: zwierzęta, części ciała, miejsca w mieście, ceny, jedzenie, 

kolory, nazwy zawodów itp. 

 

Gdyby ktoś jeszcze chciał utrwalić słówka, to polecam ćwiczenia online, szczególnie z 

rozdziałów 1-4 (units 1-4):  

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/bugs-team-3/sets      

 

 

 

*Odpowiedź do punktu 4 – Pomocy potrzebowała mucha, która zgubiła portfel. Jeśli, tak 

myślałeś, możesz sobie pogratulować. A w przyszłości może zostaniesz detektywem (a detective) 

lub policjantem (czyli a police officer)? 

 

W tym tygodniu przesyłacie mi zdjęcie zadań ze s. 84 z ćwiczeń.  

 

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

imię i nazwisko. 

Monika Wojtyto 
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