
Plan pracy od 15.04.2020 r. do 22.04.2020 r. – zestaw IV 

15.04.2020r Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 
 

 
Jak się ubierać, 
a nie przebierać 

 
 

 Przeczytaj tekst pt. Gust” z podręcznika str. 
90 

 Napisz w zeszycie pytania i odpowiedz na 
nie:  
- Dlaczego mama pozwoliła bliźniakom 
ubrać się w wybrane przez nich ubrania?  
- Jaki strój włożył Kuba na rozpoczęcie roku 
szkolnego? 
- Co założyła na siebie Buba? 
-Dlaczego dzieci nie chciały iść razem do 
szkoły? 
- O co mama poprosiła Kubę i Bubę? 

 Wykonaj ćwiczenie 1,2,3 (zamiast kropki 
przepisz związki frazeologiczne z ich 
wyjaśnieniami do zeszytu) str.82. 

 
Edukacja 
Matematyczna 

Odczytywanie 
godzin 

 Poćwicz odczytywanie (ustnie) godzin na 
zegarze używając pojęć: 
- kwadrans 
- np. wpół do ósmej 
- np. za 5 min dziesiąta 
- np. 15 min po trzynastej 
- godziny przed południem (4.00)  
- godziny po południu (16.00) 

 

16.04.2020r Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 

Jak się ubierać, 
a nie przebierać 

c.d. 

 Przeczytaj tekst pt. „Gadki szmatki”. 
Podręcznik str. 91 

 Wykonaj w ćwiczenie 4,5 str. 83 i zadanie 6 
w zeszycie.  

 
Edukacja 
Matematyczna 
 

Obliczenia 
zegarowe 

 Zapisz w zeszycie i oblicz:  
2 godz. 20 min + 3 godz. 15 min = 
5 godz. 10 min + 1 godz. 30 min = 
8 godz. 48 min – 3 godz. 23 min = 
7 godz. 52 min – 4 godz. 12 min = 

 Te obliczenia możesz sobie rozpisać tak jak 
robiliście to wcześniej według wzoru w 
podręczniku str. 46-47 
5 godz. 43 min + 2 godz. 37 min = 
4 godz. 40 min + 2 godz. 45 min = 
6 godz. 11 min – 3 godz. 20 min = 
8 godz. 24 min – 2 godz. 30 min = 
 

17.04.2020r Edukacja 
przyrodnicza 
 

Tkaniny 
naturalne  
i sztuczne 

 Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 92- 
93.   

 Przepisz do zeszytu -do przyrody, co to jest : 
- TKANINA ( niebieski tekst na górze strony 
92)  



- Tkaniny naturalne - wełna, bawełna, len, 
jedwab 
- Tkaniny sztuczne – wytwarza się w 
laboratoriach chemicznych głownie z ropy 
naftowej i węgla kamiennego.  

 Wykonaj w ćwiczenia 1,2,3 str. 84 

Edukacja  
Wczesnoszkolna  
 

„Len” baśń 
H.Ch. Andersen 

 Przeczytaj tekst „Moda”.  Odpowiedz ustnie na 
pytanie do tekstu 1 i 2. Podręcznik str. 94 

 Wykonaj w ćwiczenia 4,5,6 str. 85 

 Dla chętnych.  
Wysłuchaj lub przeczytaj baśń pt. „Len” 
H.Ch. Andersena 
Link do baśni:  

https://www.youtube.com/watch?v=6bARD_GVGPg 

 Ustnie odpowiedz na pytania – dla chętnych:  
-  Jak wyglądał len? 
- Z jakiego powodu cieszył się len? 
- W jaki sposób z lnu powstał kawałek płótna? 
- Jakie jest płótno? 
- Co uszyto z kawałka płótna? 
- Co stało się z płótnem, gdy nie było już 
potrzebne, gdy bielizna zaczęła się rozchodzić? 
- Jakie były dalsze losy lnu?  
- Dlaczego pieśń, według lnu się nie skończyła? 

18.04.2020r  
Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 

Legendy kontra 
błędy 

 Przeczytaj tekst pt. „O panu Twardowskim”. 
Podręcznik str. 95 

 Przepisz do zeszytu.  
Zasady pisowni ę oraz ą: 
- „ę” czy „ą”  
wziąłem – wzięłam 
zdjąłem – zdjęłam 
krzyknął – krzyknęłam  
- „ą” czy „om” 
z kim? z czym? 
z dziewczynką, z książką  
komu? czemu? 
dziewczynkom, książkom, słoniom, koniom 

 Wykonaj ćwiczenie 8,9,10 str. 86 

20.04.2020r Edukacja 
Wczesnoszkolna 

Cykl 
wychowawczy – 

„Jak mnie 
widzą” 

 Przeczytaj tekst pt.  „Jak mnie widzą” 
Odpowiedz ustnie na pytania 1,2,3,4 do 
tekstu. Podręcznik str. 97 

 Wykonaj ćwiczenie 1 (kropka ustnie), 2, 3 
(kropka w zeszycie), 4 str. 88 

 Edukacja 
Matematyczna 
 
 

Poznaję liczby 
czterocyfrowe  

 Przypominamy:  

 Każda cyfra jest częścią liczby. Znaczenie 
cyfry w liczbie zależy od jej położenia - każda 
cyfra ma swoje miejsce, którego nie można 
zmienić. My do tej pory używaliśmy liczb 
trzycyfrowych. Liczba 369 miała 3 setki, 6 

https://www.youtube.com/watch?v=6bARD_GVGPg


dziesiątek i 9 jedności. Teraz dołożymy jeszcze 
rząd tysięcy – 5369 – czytamy ją pięć tysięcy 
trzysta sześćdziesiąt dziewięć.  

 Rząd tysięcy oznaczamy t- 5, rząd setek  s- 3, 
rząd dziesiątek d- 6, rząd jedności j-9.W ten 
sposób oznaczaliśmy już liczby, doszedł tylko 
rząd tysięcy- t   

 Przepisz do zeszytu – do matematyki, 
informację z podręcznika Co to jest liczba 
czterocyfrowa? Podręcznik str. 49 

 Wykonaj ustnie zad. 3,4 

 Zapisz w zeszycie zad. 5,6 str. 49 

 Wykonaj ćwiczenie 1,2,3,4 str. 43 (Jeżeli 
chcesz, możesz wyciąć sobie kartoniki z 
liczbami z wycinanki)  

21.04.2020r Edukacja 
Wczesnoszkolna 

Powtórka   Wykonaj zad. 1,2,3,4,5,6 str. 89-90. 
Ćwiczenia. 

 Edukacja 
muzyczna 
 
 

Instrumenty 
strunowe  

 Przeczytaj informację o instrumentach 
strunowych. Podręcznik str. 112 

 Wykonaj ćwiczenia 1,2,3 str. 94 

 Dla chętnych ćwiczeni 1,2 str.93 

22.04.2020r Edukacja 
Wczesnoszkolna 

Wszystko rośnie  Przeczytaj tekst z pamiętnika i odpowiedz 
ustnie na pytanie do tekstu 1,2,3,4,5. 
Podręcznik str. 4-5  

 Wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5,6 str. 3-4 

 Edukacja 
Matematyczna 
 
 

Poznaję liczby 
czterocyfrowe  

 Wykonaj ustnie zad 1,2,3,4 str. 50 

 Zapisz w zeszycie zad. 5 str. 50 – przepisz 
podane liczby i obok zapisz za pomocą cyfr. 

 Wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4 str. 44 
 

 

Na Grupie Messenger będę Was informować, które zadania macie przesłać mi na e- maila. 

Karty pracy za które dostajecie oceny– tak jak do tej pory, będę wysyłać wam na e-mail z 

ustalonym terminem odesłania.  

Pozdrawiam Izabela Jarosz 

  



Religia 

1. W ramach zdalnego nauczania dalej bardzo proszę powtarzać następujące 

wiadomości z zeszytu ucznia: 

- formułę sakramentu pokuty 

- warunki sakramentu pokuty 

- wiadomości na temat Najświętszego Sakramentu 

Przesyłam też kolejne materiały do wklejenia do zeszytu i zapoznania się z nimi. 

2. Materiały do wklejenia do zeszytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mam nadzieję, że szybko wrócimy do Szkoły i będę sam mógł wytłumaczyć 

dzieciom te wiadomości.  

4. Drodzy rodzice! Na pewno wszyscy zadajemy sobie pytanie, co będzie z 

przystąpieniem do Pierwszej Komunii świętej Waszych dzieci. Trudno jest na 

razie podejmować jakiekolwiek decyzje. Myślę, że musimy jeszcze poczekać na 

Przygotowanie do przyjęcia Komunii św.                            

1. Przygotowanie ciała:                                                           

a) post eucharystyczny: (1 godz. nic nie jeść                                

ani nie pić, oprócz zwykłej wody i lekarstwa)                                                              

b) odpowiednio się ubrać                                                                  

c) przyjąć pobożną postawę                                                              

2. Przygotowanie duszy:                                                                 

a) oczyścić duszę z grzechów:                                                     

- ciężkich przez spowiedź św.                                                          

- lekkich przez żal za grzechy                                                          

b) zaprosić Pana Jezusa do swojej duszy                                  

c) po przyjęciu Komunii podziękować P. Jezusowi                                                               

3. Przyjmując Komunię św.:                                                     

a) odpowiadamy księdzu – Amen                                                   

b) otwieramy usta na dwa palce                                                

c) zęby zakrywamy językiem                                                          

d) patrzymy cały czas na księdza                                              

e) odchodzimy gdy ksiądz przejdzie dalej   



rozwój wydarzeń. Zobaczymy kiedy  wrócimy do szkoły. Wtedy wspólnie 

podejmiemy decyzję.  

POZDRAWIAM I  ŻYCZĘ WSZYSTKIM ZDROWYCH I 

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY!!! 

  



JĘZYK ANGIELSKI 

Drodzy Uczniowie klasy III b!                    

Witam Was serdecznie po świętach. Dziękuję Wam za piękne kartki wielkanocne i 

ciekawostki o Australii. Kontynuujemy pracę z rozdziałem 5 „Let’s go shopping” 

(Chodźmy na zakupy).  

17.04.2020 r. (piątek), 22.04.2020 r. (środa) – temat na 2 godziny 

Lesson  

Topic: Buildings in a town. 

Cele:  

-znam nazwy budynków w mieście po angielsku,  (pierwsza lekcja) 

-przypominam sobie nazwy miejsc w mieście poznane w II klasie (druga lekcja) 

Podręcznik s. 57 

1.Przypomnijmy sobie, czego do tej pory uczyliśmy się w rozdziale 5. 

https://quizlet.com/498892915/match - nazwy sklepów (trzeba połączyć ze sobą słówka z 

obrazkami – jaki jest Twój rekord?) 

https://quizlet.com/498066703/bugs-team-3-unit-5-there-isthere-are-flash-cards/, 

https://quizlet.com/498066703/match - there is, there are 

2.Popatrzcie na obrazki w zad. 1 na s. 57. Znaczenia których słów łatwo się domyślicie? 

Posłuchajcie i powtarzajcie nazwy budynków. Wskazujcie je palcem na obrazkach.  (CD 3 

nagranie 18) 

3. Posłuchajcie rymowanki „In this town” (CD 3 nagranie 19). Wskazujcie palcem nazwy 

budynków, które słyszycie w nagraniu.  

4. Przepiszcie nazwy budynków do zeszytu: 

school – szkoła 

hotel – hotel  

https://quizlet.com/498892915/match
https://quizlet.com/498066703/bugs-team-3-unit-5-there-isthere-are-flash-cards/
https://quizlet.com/498066703/match


hospital – szpital 

post office – poczta 

restaurant – restauracja 

train station – dworzec kolejowy 

5. Przepiszcie zdania przeczące do zeszytu: 

There isn’t a hospital. (Tu nie ma szpitala). 

There arent any restaurants. (Tu nie ma żadnych restauracji). 

Pamiętajcie, że po There’s / There isn’t używamy liczby pojedynczej (a school, a hospital), a 

po There are / aren’t używamy liczby mnogiej (schools, hospitals). Słowko any (żadnych) 

piszemy przed rzeczami w liczbie mnogiej w zdaniach przeczących.  

6.Zróbcie ćw. 1 i 2 s. 54 w ćwiczeniach.  

(druga lekcja) 

 

1. Czy znacie nazwy innych miejsc w mieście? Kilka poznaliście w ubiegłym roku szkolnym. 

 

https://quizlet.com/409882298/match 

 

2. Przepiszcie do zeszytu: 

 

funfair – wesołe miasteczko 

swimming pool – basen 

sports centre – centrum sportowe 

museum – museum 

park – park 

zoo – zoo 

water park – park wodny 

cinema - kino 

 

https://quizlet.com/409882298/match


3. Pomyślcie, o miejscowości, w której mieszkacie. Jakie budynki, miejsca w niej są, a jakich 

nie ma. Potraficie uzupełnić zdania?  Nie przepisujcie ich do zeszytu, tylko powiedzcie 

głośno. 

There’s a ……..  

There isn’t a …….. 

 

There are ……. 

There aren’t any …….. 

 

Zadanie dla chętnych: 

Zad.3 s. 57 w podręczniku – jakich słów brakuje w tekście? Popatrz na obrazki i powiedz. 

 

Propozycje zabaw dla chętnych: 

 https://quizlet.com/497353779/spell (trzeba napisać, jakie słyszysz słowo) 

 https://quizlet.com/497353779/match (trzeba połączyć ze sobą słówka z obrazkami – 

jaki jest Twój rekord?) 

 ZABAWA ZE SŁOWAMI: zagraj z rodzicem/rodzeństwem w pokazywanie słów z 

lekcji (tak, jak bawimy się w szkole). Wybierz słowo, pokaż za pomocą gestów, a 

druga osoba próbuje je odgadnąć. Zamieńcie się rolami. 

 Graj sam/sama w wymyślanie jak największej ilości słówek na daną literę np. w 

ciągu 2 minut (ustaw stoper), jak największej ilości słówek z danej kategorii, np. 

zwierząt , miejsc, czy w węża (np. English- home –education…n…), ostatnia litera 

wyrazu niech będzie pierwszą literą wyrazu następnego i ten wąż może być naprawdę 

długi…). Możesz zapisywać te słówka w zeszycie, sprawdzę (i ocenię) jak wrócimy 

do szkoły. 

 

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

swoje imię i nazwisko. 

Monika Wojtyto 

 

 

 
 

https://quizlet.com/497353779/spell
https://quizlet.com/497353779/match
mailto:mwojtyto@wp.pl


 
 

 

 


