
Plan pracy od 08.06.2020 r. –10.06.2020 r.  

                          15.06.2020 r. 

                          19.06.2020 r. 

08.06. 2020r 
 
 

Edukacja  
Wczesnoszkolna 

„Doktor Dolittle  
i jego zwierzęta” 

 Przeczytaj fragment książki „Doktor Dolittle 
i jego zwierzęta” oraz wiersz „Poprzez 
baśnie” str.74-75 

 Wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 75-
76 

 Przeczytaj fragment „ Wezwanie z Afryki” 
na str. 77-78 

 Wykonaj zadania w ćwiczeniach zadania 
1,2 (bez kropki), 3 (bez kropki), 4 5 na str. 
77-78 

 
Edukacja 
Matematyczna 

Sprawdzamy 
swoje 

umiejętności  

 Wykonaj ustnie zadania w podręczniku na 
str. 77 

 W ćwiczeniach zadania n str. 72 

09.06.2020r 
 
 

Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 

Przed podrożą 

 Przeczytaj kartkę z pamiętnika i informację 
o przekształcaniu zdań na str. 78-79 oraz 
tekst o Wielkopolsce na str. 80-81 

 Wykonaj w ćwiczeniach zadanie 1,2,3,4 
(bez kropki),5,6,7,8 str. 82-84. 
 

Edukacja  
Matematyczna 
 

Sprawdzamy 
swoje 

umiejętności 

 Wykonaj ustnie zadania na str. 78 

 W ćwiczeniach zrób zadania na str. 73 

10.06.2020r 
 
 

Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 

Niezwykli 
podróżnicy 

 Przeczytaj tekst pt.”Jak pies podróżował 
koleją” oraz wiersz „Podróż pana smoka” 
na str. 82-83. 

 Wykonaj w ćwiczeniach zadania 1,2,3,4(bez 
kropki) 5 str. 85-86. 

Edukacja  
Matematyczna 
 

Rozwiązuje 
zadania 

tekstowe.  

 Rozwiąż  ustnie zadania z podręcznika na 
str. 79.  

 Wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 74 

11. 06.2020 r.– Boże Ciało – dzień wolny od zajęć zdalnych 
12. 06. 2020 r.– dzień wolny od zajęć zdalnych 

15.06.2020r 
 

Edukacja 
Wczesnoszkolna 
 

„O psie, który 
jeździł koleją” 

 Przeczytaj fragment książki „ O psie, który 
jeździł koleją” na str. 84-85. 

 W ćwiczeniach wykonaj zadania 1,2 
(kropka dla chętnych),3,4,5na str. 87-88. 

Edukacja 
matematyczna Sprawdzamy 

swoje 
umiejętności 

 Rozwiąż ustnie zadania z podręcznika na 
str. 80 

 Wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 75-
76. 
 



16. 06.2020 r. 
17.06.2020 r.                 EGZAMINY KLAS VIII – dni wolne od zajęć zdalnych.  
18.06.2020 r. 

19.06.2020r Edukacja 
Wczesnoszkolna 
 

Pływają, latają, 
chodzą. 

 Przeczytaj w podręczniku informację na str. 
86-87 

 W ćwiczeniach wykonaj zadania na str. 89-
90 

 Przeczytaj w podręczniku informację o 
wielkich odkryciach geograficznych na str. 
88-89. 

 W ćwiczeniach wykonaj zadanie 1,2,3 
(kropka dla chętny) 4 (bez kropki) 5 (bez 
kropki) 6 na str. 91-92. 

 Edukacja 
matematyczna 
 
 

Sprawdzamy 
swoje 

umiejętności   
matematyczne. 

  Wykonaj ustnie zadania z podręcznika na 
str. 81. 

 Wykonaj w ćwiczeniach zadanie na str. 77. 

 

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. 

Życzę miłego przygotowywania się do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej! 

Ks. Jacek Sarota 

 

JĘZYK ANGIELSKI         M Wojtyto 

KLASA III b 

10.06.2020 r. (środa) 

Lesson 

Topic: Goodbye, Bugs Team! 

Cele:                                                                                                                                                   

- potrafię zrozumieć historyjkę                                                                                                                   

- znam nazwy rzeczy, które należy zabrać na wakacje 
 

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

 
1. WPROWADZENIE SŁÓW: Popatrz na obrazki w zad. 1 na s. 75. Posłuchaj i powtarzaj nazwy 

rzeczy, które możemy zabrać na wakacje. Wskazuj je palcem na obrazkach.  (4.3). Możesz też 

skorzystać z: https://quizlet.com/pl/415259667/goodbye-unit-going-on-holiday-flash-cards/ 

 

2. ROZGRZEWKA: Przypomnij sobie, jakie kraje/miejsca zobaczyli bohaterowie 

historyjki? 
 

 
3. WPROWADZENIE HISTORYJKI: otwórz podręcznik na str. 74. Spróbuj odgadnąć, co dzieje się w 

historyjce.  

https://quizlet.com/pl/415259667/goodbye-unit-going-on-holiday-flash-cards/


4. ĆWICZENIA DO HISTORYJKI: spójrz na historyjkę w podręczniku. Odtwórz nagranie historyjki 

(4.1) jednocześnie śledząc jej treść. Posłuchaj nagrania jeszcze raz. Poproś rodzica, aby 

zatrzymywał nagranie po każdej scence: przeczytaj treść tej scenki zanim usłyszysz kolejny 

fragment. 

 

5. Przeczytaj zwroty – pomogą Ci one w zrozumieniu historyjki. Nie przepisuj ich do zeszytu. 

finally – wreszcie 

Are you looking for this? – Czy tego szukasz? 

You’re a traveller! – Jesteś podróżnikiem! 

Look, the penknife, the rope and the whistle! – Spójrzcie, scyzoryk, lina i gwizdek! (Czy pamiętasz, 

do czego się przydały te przedmioty we wcześniejszych historyjkach?) 

They’re the objects from the boxes! – To są przedmioty z pudełek! 

Let’s go on holiday together! – Jedźmy razem na wakacje! 

 

6. Czy domyślasz się, gdzie na wakacje jadą Robaki (The Bugs)? Mała podpowiedź: spójrz na bilet, 

który trzyma dziadek. Posłuchaj nagrania (4.2)  i sprawdź. 

7. ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń. Otwórz go na str. 72. Spróbuj wykonać ćw. 1 i 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

19.06.2020 r. (piątek) 

Lesson 

Topic: Holiday, holiday. 

Cele:                                                                                                                                                   

- śpiewam piosenkę o wakacjach 

- utrwalam wakacyjne słówka 
 

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

 

 

1. ROZGRZEWKA: sprawdź, czy pamiętasz słówka poznane na poprzedniej lekcji? 

Nazywaj po kolei słówka w zad. 1 na s. 75 w podręczniku lub 

https://quizlet.com/415259667/match 

 

2.  Przepisz do zeszytu: 

 

backpack – plecak 

suitcase – walizka 

passport – paszport 

camera – aparat fotograficzny 

wallet – portfel 

ticket – bilet 

 

3. Jak można się pożegnać w języku angielskim? Spójrz na zad. 4 na s 75. 

Bye-bye! – Pa, pa! 

Bye! – Cześć! Pa! 

Goodbye! - Do widzenia! 

Take care! - Trzymaj się! 

https://quizlet.com/415259667/match


Have a great holiday! - Wspaniałych wakacji! 

 

4. PIOSENKA: Posłuchaj piosenki „Holiday, holiday  (4.4). Jakie rzeczy Robaczki 

zabierają na wakacje? 

 

5. ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń. Otwórz go na str. 73. Spróbuj wykonać ćw. 1 i 

2.  
 

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!  

Your English Teacher  

M Wojtyto 



 

 

 


