
23.06.2020r 
 
 

Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 

Wyruszamy na 
wakacyjny szlak. 

 Przeczytaj kartkę z pamiętnika i informację 
o zdaniach na str. 90-91 oraz informację na 
str. 92-93 

 Wykonaj w ćwiczeniach zadanie na str. 93-
95 

 Zaplanuj: 
- Wakacje w górach 
https://view.genial.ly/5edf3c8b0ff2050da8340
9e6/presentation-piekne-i-
niebezpieczne?fbclid=IwAR1LcOobmE7dNIG2K
X4QkGaYs7T_i0D8BvcA2Iov1k2THF3mjS9G2o_
dnj4 
(opr. B. Babicz) 

- Wakacje nad morzem 
https://view.genial.ly/5edb229aaf9e120d747c
2970/presentation-wakacje-nad-
morzem?fbclid=IwAR2XLRI5E_3ahxfIpQM6qtI0
DixnlR2pVOgIkMk0R1P-Q_6_cyrQThzIhBA 
(opr. B. Babicz) 

- Wakacyjny escape-room 
https://view.genial.ly/5ee0985e42cda20d13c2
9c73/interactive-content-escape-room-skalne-
miasto?fbclid=IwAR3wPq6BXgAiQYtoesjJQfsPU
m8oqOUJTnB3XOOSrOhdjwGnfDiWabOi8fw 
(opr. I. Pękała) 

 DZIEŃ TATY  
https://view.genial.ly/5edfa6a47c7fba0d82101
0ef/presentation-dzien-
taty?fbclid=IwAR1F4Yv1g5GPd7Z25qGIX0XJgn
Ds-0-32f-cDf1a43uBfbLP63bwi337wDU 
(opr. M. Nowak) 
 

Edukacja  
Matematyczna 
 

Sprawdzamy 
swoje 

umiejętności 

 Wykonaj ustnie zadania na str. 82 

 W ćwiczeniach zrób zadania na str. 78 

24.06.2020r 
 
 

Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 

Z biegiem rzeki. 
Czar wspomnień. 

 Przeczytaj w podręczniku informację na str. 
94-95 oraz tekst „ Czar wspomnień”. 

 Wykonaj w ćwiczeniach zadania na str. 96-
97 oraz 100 – 101.  

Edukacja  
Matematyczna 
 

Rozwiązuje 
zadania 

tekstowe.  

 Rozwiąż  ustnie zadania z podręcznika na 
str. 83.  

 Wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 79 

25.06.2020r 
 

Edukacja 
Wczesnoszkolna 
 Bransoletka 

przyjaźni.  
DO ZOBACZENIA. 

 Przeczytaj instrukcję wykonania bransoletki 
oraz teks podziękowania na str. 98-99 

 W ćwiczeniach wykonaj zadnie na str. 102-
103 

 Przeczytaj tekst „Szczęściarze” „Czas 
pożegnania” oraz „W czwartej klasie”.  

 W ćwiczeniach wykonaj zadania na str. 
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104-105 (pozostałe zadania dla chętnych ;)  

 Bezpieczne wakacje – zagraj! 
https://view.genial.ly/5edd18b47ffdde0d798c
20bd/game-bezpieczne-
wakacje?fbclid=IwAR1Jk6y4Tv6SAfvhd4chs38is
1IeQMymgaOQYEhCkfxVKzbLtxrZunJPnh4  
(opr. K. Stachiewicz) 

Edukacja 
matematyczna 

Figury 
geometryczne. 

 Rozwiąż ustnie zadania z podręcznika na 
str. 86-88 

 Wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 82-
85 
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JĘZYK ANGIELSKI         M Wojtyto 

klasa III b 

24.06.2020 r. (środa)         

Lesson                       

Topic: Staying safe at the beach!                                               

Cel: wiem, jak bezpiecznie zachować się na plaży. 

Zanim zaczniesz lekcję języka angielskiego, przygotuj swój zeszyt ćwiczeń.  

 

1. ROZGRZEWKA: przypomnij sobie słówka z rozdziału 6. Zrób w ćwiczeniach zad. 1 i 2 

ze s. 85. 
 

2. WPROWADZENIE SŁÓW: spójrz na słówka w ramce w zad. 1 na s. 91 w ćwiczeniach.  

flag – flaga 

alone – samemu 

hat – kapelusz 

sunscreen – krem z filtrem 

lifejacket – kamizelka ratunkowa 

lifeguard – ratownik 

 

3.  Spróbuj wykonać ćwiczenie 1 na s. 91. How to stay safe on the beach? Jak być 

bezpiecznym na plaży? Czy rozumiesz wszystkie zdania? 

1. Noś kapelusz przeciwsłoneczny – Wear a sun hat! 

2. Patrz na ….! 

3. Noś …………. na łódce! 

4. Smaruj się …..! 

5. Słuchaj …..! 

6. Nie pływaj ….! 

 

Have a nice and safe holiday!  

 
 

 


