
Plan pracy od 18.05.2020 r. – 22.05.2020 r. 

Szczegółowe informacje i polecenia do danych tematów zajęć, będę podawać w prezentacjach  

przesyłanych tradycyjnie każdego dnia.  

18.05. 2020r 
 
 

Edukacja  
Wczesnoszkolna 

Ocean śmieci  

 Przeczytaj inscenizację „Ocean śmieci” w 
podręczniku na str. 34 - 35 

 Wykonaj w ćwiczeniach zadania na str. 33-
34 

 
Edukacja 
Matematyczna 

Obliczam upływ 
czasu.  

 Wykonaj z podręcznika na str. 60 zad. 1,3,4 
ustnie . W zeszycie zad. 2 (ZADANIE 1, 
ZADANIE 2). 

 W ćwiczeniach wykonaj zadania na str. 55 

19.05.2020r 
 
 

Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 

Światowy Dzień 
Ziemi 

POWTÓRKA 

 Zapoznaj się z tekstem w ćwiczeniach na str. 
35.  

 Odpowiedz na pytania i wykonaj polecenia z 
kropkami. Ćwiczenia str.35-36 

Edukacja  
Matematyczna 
 

Powtórzenie 
wiadomości 

 Wykonaj ustnie zadania z podręcznika na 
str. 61 

 W ćwiczeniach  zrób zadania na str. 56-57 

20.05.2020r 
 
 

Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 

Mazowsze 
 Zapoznaj się z informacjami na str. 44-45 

 Wykonaj w ćwiczeniach zadania na str. 45 

Edukacja  
Matematyczna 
 

Poznaję liczby 
pięciocyfrowe i 
sześciocyfrowe 

 Otwórz podręcznik na str. 62-63 i zapoznaj 
się z informacjami o liczbach na górze 
strony. 

 Przepisz do zeszytu informację z 
podręcznika, które rozpoczynają się od 
słów: 
- 64135 to liczba pięciocyfrowa- składa się 
….itd. str.62 
- 628735 to liczba sześciocyfrowa. Składa się 
…. Itd. str. 63 

 Otwórz ćwiczenia i wykonaj zadania na str. 
58-59. 

21.05.2020r 
 

Edukacja 
Wczesnoszkolna 
 

Wszystko 
kwitnie. 

 Przeczytaj w podręczniku informacje na str. 
46-47. 

 Wykonaj w ćwiczeniach zadania na str. 
46,47,48 

22.05.2020r  Edukacja 
Matematyczna 
 
 

Wykonuję 
obliczenia 

szacunkowe i 
poznaję liczby 

siedmiocyfrowe   

  Przeczytaj w podręczniku informację o   
obliczeniu szacunkowym i zrób ustnie 
zadania 1,2,3,4 na str. 64  

 Zapisz w zeszycie.  
- Pomocne słowa przy szacowaniu to: mniej 
niż, więcej niż, prawie, około, powyżej, 
poniżej, między, ponad. 



 Wykonaj w ćwiczeniach zadania na str. 60. 

 Przeczytaj w podręczniku informację o 
liczbie siedmiocyfrowej. 

 Zapisz w zeszycie: 
Milion to liczba, którą można zapisać za 
pomocą siedmiu cyfr. 

 Wykonaj ustnie zadania 1,2,3. 

 W ćwiczeniach rozwiąż zadania na str. 61 
 

  



W-F 

 

Witam. W linku przesyłam kolejną partię materiału dla uczniów. 

Gimnastyka korekcyjna - klasy I-VIII: 

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I 

Ćwiczenia z przyborami domowymi - klasy V-VIII: 

https://www.youtube.com/watch?v=J7Evuks9Fos 

Pozdrawiam 

Mariusz Kądzielawa 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I
https://www.youtube.com/watch?v=J7Evuks9Fos


JĘZYK ANGIELSKI 

Drodzy Uczniowie klasy III a!                    

Zaczynamy pracę z rozdziałem 6 „Going on holiday” (Jedziemy na wakacje). 

20.05.2020 r. (środa) 

Lesson                    

Topic: Going on holiday. 

Cel:                                                        

- potrafię rozpoznać i nazwać czynności wykonywane w czasie wakacji 

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

 

1. WPROWADZENIE SŁÓW: zacznijmy od zabawy ze Spikiem (Spike’s Stickers), który zaprezentuje 
w moim imieniu zestaw 8 nowych zwrotów. Obejrzyj:  
https://www.youtube.com/watch?v=yks_iCYB0cg&list=PLDee6s2yAuvv09vSst9uh9kX_5filV6Xk&i
ndex=6 
Możesz też skorzystać z https://quizlet.com/pl/415254446/unit-6-holiday-activities-flash-cards/ 

 
2. ĆWICZENIE SŁOWNICTWA: otwórz podręcznik na str. 62. Spójrz na zdjęcia na kartach Spike’a i 

podpisy pod nimi. Odtwórz nagranie do zad. 1 (3.30). Posłuchaj, wskazuj kolejne zdjęcia i postaraj 
się mówić je wraz z nagraniem. 
 

3. ZABAWA WE DWOJE: wraz z rodzicem/rodzaństwem pobawcie się z nowymi słowami w Spike’s 
mime. Zachęć rodzica, aby pokazał wybraną czynność za pomocą gestów, a Ty próbuj ją 
odgadnąć. Potem zamieńcie się rolami.  
 

4. PISANIE:  Przepisz do zeszytu poznane zwroty: 
taking photos – robienie zdjęć 

flying a kite – puszczanie latawca 

having a picnic – robienie pikniku 

fishing – wędkowanie (łowienie ryb) 

collecting shells – zbieranie muszelek 

building a sandcastle – budowanie zamku z piasku 

snorkelling – nurkowanie 

making a fire – robienie ogniska 

 

5. CHANT: spójrz na rysunki w zad. 3. What can you see in the pictures? (Co widzisz na obrazkach?) 
Powiedz po angielsku, co przedstawiają obrazki, a następnie włącz nagranie do zad. 3 (3.32). 
Słuchaj rymowanki „Summer is great” (Wakacje są super!) i wskazuj odpowiednie rysunki. 
Następnie włącz nagranie ponownie: zatrzymuj je po fragmencie i powtarzaj usłyszany fragment.  
 
Nowe zwroty  (nie trzeba ich przepisywać) 

https://www.youtube.com/watch?v=yks_iCYB0cg&list=PLDee6s2yAuvv09vSst9uh9kX_5filV6Xk&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=yks_iCYB0cg&list=PLDee6s2yAuvv09vSst9uh9kX_5filV6Xk&index=6
https://quizlet.com/pl/415254446/unit-6-holiday-activities-flash-cards/


Summer is great. – Wakacje są super. 
I can’t wait! – Nie mogę się doczekać! 
I love summer. – Kocham lato. 
 

6. ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń. Otwórz go na str. 60. Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 
1.  Połacz rysunki z nazwami czynności. Jeszcze raz posłuchaj nagrania (3.32) i ponumeruj 
ilustracje we właściwej kolejności.  Następnie, w ćw. 2 uzupełnij wypowiedzi. 
 

7. PRACA DOMOWA: przed następną lekcją wytnij proszę minikarty do rozdziału 6. Znajdziesz je w 
zeszycie ćwiczeń. Przydadzą nam się na następnej lekcji.  
 

DLA CHĘTNYCH: 

Sprawdź, co zapamiętałeś z lekcji, robiąc mini-test: 

 
https://quizlet.com/415254446/test?answerTermSides=2&promptTermSides=6&questionCount=8&
questionTypes=14&showImages=true 

 

22.05.2020 r. (piątek) 

Lesson                    

Topic: A family holiday. 

Cel:                                  

- uczę się piosenki o rodzinnych wakacjach  (A family holiday).                                                   

- umiem powiedzieć, co w tej chwili robię ja i członkowie mojej rodziny  

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

 

1. ROZGRZEWKA:  czy pamiętasz słówka z poprzedniej lekcji? 
https://quizlet.com/415254446/match 

 

2. WPROWADZENIE PIOSENKI: otwórz podręcznik na str. 63, weź swoje minikarty (wycięte z 

ćwiczeń) i ułóż je kolejno przed sobą, nazywając czynności. Which activity is new? Która 

czynność jest nowa? (hiking – piesze wycieczki, zwykle po górach). Odtwórz nagranie do zad. 1 

(3.33) W trakcie słuchania piosenki, unoś obrazki, których nazwy usłyszysz w piosence.   

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=hiking – posłuchaj wymowy słówka „hiking” 

 

Czy rozumiesz, o czym jest piosenka? 

(Jest lato, hura, pod dużym niebieskim niebem. 

Jesteśmy na rodzinnych wakacjach, moja siostra, mój brat i ja. 

 

Ona robi piknik, on puszcza latawiec, ja zbieram muszelki. Spójrz, słońce jest jasne. 

 

Jest lato, hura, pod dużym niebieskim niebem. 

Jesteśmy na rodzinnych wakacjach, moja mama, mój tata i ja. 

 

Ona robi zdjęcia, on łowi ryby, ja rozpalam ognisko. Spójrz na gwiazdy,wow!) 

https://quizlet.com/415254446/test?answerTermSides=2&promptTermSides=6&questionCount=8&questionTypes=14&showImages=true
https://quizlet.com/415254446/test?answerTermSides=2&promptTermSides=6&questionCount=8&questionTypes=14&showImages=true
https://quizlet.com/415254446/match
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=hiking


 

3. ZABAWA Z PIOSENKĄ: spójrz na zad. 1 na str. 63. w podręczniku. Odtwórz ponownie piosenkę. 
Słuchając, śledź tekst piosenki w podręczniku i powtarzaj kolejne fragmenty. Zwróć uwagę na 
konstrukcje użyte w piosence, a następnie na ramkę z Garym. Przepisz do zeszytu: 
 

I’m collecting shells. Ja zbieram muszelki (teraz). 
I’m = I am 
He’s fishing. On łowi ryby (teraz). 
He’s = He is 
She’s taking photos. Ona robi zdjęcia (teraz). 
She’s = She is 

 
Zdania te dotyczą czynności wykonywanych w chwili mówienia, teraz.  

 

Żeby powiedzieć: 

- o sobie: I’m i dodajemy nazwę czynności, np. I’m taking photos. 

-o mamie, siostrze, koleżance… : She’s i nazwa czynności,  

-o tacie, bracie, koledze… - He’s i nazwa czynności 

 

 

4. ĆWICZYMY KONSTRUKCJĘ: wykonaj zad. 2. Spójrz na kawałki puzzli i dokończ zdania. 
Odtwórz nagranie (3.36) i sprawdź swoje przypuszczenia.  Jeśli sprawia Ci to trudność, napisz 
do mnie. 
 

5. UTRWALENIE: wykonaj zadanie 3. Znajdź na obrazku osoby, które:  
1. He’s snorkelling. 2. She’s taking photos.  3. He’s hiking (On chodzi po górach) 

i podaj ich imiona. 
 

6. ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń. Otwórz go na str. 61 Spróbuj wykonać ćwiczenie 1. 
Jeśli Cię to nie rozprasza, w tle słuchaj piosenkę poznaną na lekcji  (3.33). 

 

DLA CHĘTNYCH: ĆWICZENIA - str.61 ćw.2 

 

W tym tygodniu przesyłacie mi zdjęcie zadań ze str. 60 (ćw. 1-2) i 61 (ćw.1) z ćwiczeń.  
 

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

swoje imię i nazwisko. 

M. Wojtyto 

 

  

mailto:mwojtyto@wp.pl


Religia 

Szczęść Boże! 

Drodzy uczniowie! W ramach przygotowania do pierwszej spowiedzi świętej 

bardzo proszę odpowiedzieć na następujące pytania. Poniższe pytania mogą w 

domu zadawać Wam rodzice. 

Pytania dotyczące 5 warunków dobrej spowiedzi: 

1. Jaki jest najważniejszy warunek sakramentu pokuty? 

2. Gdzie znajdziemy tekst rachunku sumienia? 

3. Jakie powinno być postanowienie poprawy? 

4. Ile  mamy rodzajów żalu za grzechy (proszę je wymienić)?  

5. Co to jest zadośćuczynienie Panu Bogu po spowiedzi świętej? 

6. Co to jest zadośćuczynienie bliźniemu po spowiedzi świętej? 

7. Co to jest rachunek sumienia? 

8. Gdy się spowiadam, co powinienem powiedzieć gdy wymieniam grzechy 

ciężkie? 

9. Który żal za grzechy wystarczy, aby spowiedź była ważnie odprawiona? 

10. Gdy ktoś zatai grzech podczas spowiedzi, to czy jest ona ważna? 

11. Czy księdza obowiązuje tajemnica spowiedzi? 

12. Gdy mam tylko grzechy lekkie, czy mogę przyjąć komunię świętą? 

13. Czy w grzechach ciężkich mogę przystąpić do komunii świętej? 

14. Czego może dotyczyć pokuta zadana przez kapłana? 

15. Gdy ktoś zapomni wyznać grzech podczas spowiedzi, to czy spowiedź ta jest 

ważna? 

16. Co trzeba powiedzieć księdzu podczas spowiedzi?  

17. Co to jest żal doskonały za grzechy? 

18. Co to jest żal niedoskonały za grzechy? 



Odpowiedzi na pytania dotyczące 5 warunków dobrej spowiedzi: 

1. Jest to: żal za grzechy. 

2. Tekst rachunku sumienia, znajduje się w modlitewniku, który otrzymam jako 

pamiątkę pierwszej komunii św.   

3. Postanowienie poprawy powinno być: mocne, stanowcze i realizowane od 

zaraz. 

4. Mamy 2 rodzaje żalu za grzechy: doskonały i niedoskonały. 

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu po spowiedzi świętej to: odmówienie pokuty 

zadanej przez kapłana.  

6. Zadośćuczynienie bliźniemu po spowiedzi świętej to np.: naprawianie 

wyrządzonej krzywdy, przeproszenie tych, których obraziliśmy, oddanie rzeczy 

ukradzionej, odwołanie oszczerstwa… 

7. Rachunek sumienia to: przypomnienie sobie wszystkich grzechów od 

ostatniej spowiedzi (a w przypadku pierwszej spowiedzi, wszystkich grzechów 

jakie pamiętamy).  

8. W przypadku grzechów ciężkich podajemy ich liczbę i okoliczności. 

9. Wystarczy żal niedoskonały. 

10. Gdy ktoś świadomie zatai jakiś grzech, choćby jeden, to taka spowiedź jest 

nieważna czyli świętokradzka i trzeba ją powtórzyć oraz wyznać, że przy 

ostatniej spowiedzi zataiło się 1 grzech lub więcej grzechów.  

11. Każdego księdza obowiązuje tajemnica spowiedzi i nigdy on nie powie 

nikomu naszych grzechów. 

12. Gdy mam tylko grzechy lekkie mogę przyjąć komunię świętą, jednak trzeba 

wcześniej wzbudzić sobie żal za grzechy (można np. odmówić akt żalu: Ach 

żałuję… grzechy lekkie nie odbierają nam łaski uświęcającej ) 

13. W grzechach ciężkich nie można przystępować do komunii świętej, trzeba 

się wyspowiadać (bo grzechy ciężkie odbierają nam łaskę uświęcającą). 

14. Pokuta zadana przez kapłana może dotyczyć odmówienia zadanej modlitwy 

np. litanii loretańskiej do Matki Bożej lub wykonania jakiejś czynności np. 

pomocy rodzicom w sprzątaniu domu.  



15. Tak, taka spowiedź jest ważna. Jeśli będziemy pamiętali co to za grzech lub 

wiele grzechów, to trzeba to wyznać przy następnej spowiedzi. 

16. Podczas spowiedzi trzeba powiedzieć swoje grzechy lekkie i ciężkie. 

17. Żal doskonały za grzechy jest żalem z miłości do Pana Boga. 

18. Żal niedoskonały za grzechy jest żalem ze strachu przed karą Bożą. 

 

 


