
Plan pracy od 23.04.2020 r. do 29.04.2020 r. – zestaw IV 

23.04.2020r 
 
https://view.g
enial.ly/5e9c
836e9f55700
daa5053a3/i
nteractive-
image-
wzrost-roslin-
liczby-
czterocyfrow
e 

Edukacja 
Przyrodnicza 

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 
c.d. 

 Rozwiąż ustnie zadania 1,2,3,4 str. 50 

 Zad.5 str. 50 wykonaj w zeszycie. Przepisz 
podane słownie liczby i obok zapisz je za 
pomocą cyfr. 

 Wykonaj zadania w ćwiczeniach 1,2,3,4 
str.44 – zrób zdjęcie i prześlij mi je do  
24. 04.2020 r. -piątek 

24.04.2020r 
 
https://view.g
enial.ly/5e9d
8786fdfd740
d9d7d3cef/in
teractive-
image-
wzrastanie-
roslin 

Edukacja 
Przyrodnicza  
 
 

 
Wzrastanie 

roślin 
 
 

 Na podstawie przeprowadzonego przez Was 
doświadczenia z rośliną, którą zasadziliście i 
pielęgnowaliście wykonajcie zadanie 1 w 
ćwiczeniach na str. 5  

 Zadanie 2 (kropka dla chętnych), 3,4 str. 6 

 
Edukacja 
Matematyczna 
 

Poznaję liczby 
czterocyfrowe 

c.d. 

 Zapisz liczby w zeszycie w zeszycie i wstaw 
odpowiedni znak <,> 
4510……5128 
1254……3554 
9874……6547 
8745……5489 

 Przepisz podane liczby i zapisz je słownie 
1458, 2547, 3511, 5879, 6547 

27.04.2020r 
 
https://view.g
enial.ly/5e9d3
1fb9f55700da
a55d727/pres
entation-
brzydkie-
kaczatko 

 

Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 

Brzydkie 
kaczątko 

 Przeczytaj treść baśni „Brzydkie kaczątko” z 
podręcznika str. 8-9 

 Wykonaj zadanie 1,2,3,4,5 str. 7-8 w 
ćwiczeniach 

Edukacja  
Matematyczna 
 

Poznaję liczby 
czterocyfrowe 

c.d. 

 Rozwiąż ustnie zadania z podręcznika. Zad 
1,2,3 str. 51 

 Wykonaj w ćwiczeniach zad. 1,2,3,4,5 str. 
45 

28.04.2020r 
 
https://view.g
enial.ly/5e9dc
7fe15db6d0d
b1f7925a/pre
sentation-a-
ja-rosne-i-
rosne 

Edukacja 
przyrodnicza 
 

A ja rosnę i 
rosnę. 

 Przeczytaj tekst o rozwoju organizmów w 
podręczniku na str. 10 -11 

 Wykonaj zad.1,2,3,4,5 str. 9-10 w 
ćwiczeniach 

 

Edukacja 
Matematyczna 
 

Dodaję i 
odejmuję liczby 
czterocyfrowe 

 Wykonaj zad. 1,2,3,4 str. 52 z podręcznika. 
Zadanie 1 i 3 zapisz w zeszycie. 

 Wykonaj zad. 1,2,3,4,5,6,7 str.46-47 w 
ćwiczeniach 
 

29.04.2020r 
 
https://view.g
enial.ly/5e9e7
12815db6d0d

 
Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 

Kim zostanę, 
gdy dorosnę. 

 Przeczytaj tekst opowiadanie „Fryzjerka” i 
„Będę dorosły” str. 12-13. Odpowiedz ustnie 
na pytania pod tekstem 1,2,3,4. 

 Wykonaj w ćwiczeniach zad. 1,2,3,4,5 – bez 
kropi,6 str.11-12.  
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b1fc8980/pres
entation-kim-
zostane-gdy-
dorosne 
 

 Edukacja 
Matematyczna 
 
 

Rozwiązuje 
zadania 

rozmaite.  

 Wykonaj ustnie zadania w podręczniku na 
str. 53 

 

PROSZĘ PAMIĘTAĆ ABY W PREZENTACJACH KLIKAĆ RĄCZKĘ W PRAWYM GÓRNYM ROGU- 

ONA WSKAŻE ZADANIA.  

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 
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RELIGIA 

 

Szczęść Boże! W ramach utrwalania poznanych już wiadomości, bardzo proszę 

powtórzyć sobie wiadomości dotyczące grzechu ciężkiego i lekkiego. Poniższe 

definicje należy wkleić do zeszytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS Drodzy rodzice! Pewno zastanawiacie się kiedy odbędzie się pierwsza 

Komunia święta Waszych dzieci. Nasza diecezja wystosowała komunikat, w 

którym nakazuje odwołać w maju wszystkie komunie św. Komunia św. W 

naszej parafii miała odbyć się 31 maja. Czy będzie ona w wyznaczonym 

terminie, czy w czerwcu czy dopiero po wakacjach,  to  dopiero się okaże. 

Wszystko zależy od tego kiedy wrócimy do nauki w szkole.  Wtedy, gdy się to,  

wszyscy wspólnie się spotkamy i podejmiemy decyzję. Póki co musimy czekać 

na rozwój wydarzeń.  

  

Grzech śmiertelny (czyli ciężki) to: świadome i 

dobrowolne przekroczenie Bożych przykazań w ważnej 

sprawie. Całkowicie niszczy naszą przyjaźń z Bogiem, 

czyli odbiera nam łaskę uświęcającą.  

Z grzechem ciężkim choćby jednym nie możemy przyjąć 

komunii św. 

Grzech powszedni (czyli lekki) to: świadome i 

dobrowolne przekroczenie Bożych przykazań w mniej 

waż-e sprawie. Osłabia przyjaźń z Bogiem, ale jej nie 

niszczy.  

Z grzechami lekkimi możemy przyjąć komunię świętą, 

jednak należy wtedy wzbudzić sobie żal za grzechy. 



JĘZYK ANGIELSKI 

Drodzy Uczniowie klasy III b!                    

Kontynuujemy pracę z rozdziałem 5 „Let’s go shopping” (Chodźmy na zakupy).  

24.04.2020 r. (piątek), 29.04.2020 r. (środa) – temat na 2 godziny 

Lesson  

Topic: My dream town. 

Cele:  

- utrwalam nazwy budynków w mieście i wyrażenia there is/are, there isn’t aren’t 

- potrafię stworzyć plan wymarzonego miasta i opisać go. 

 

1. Przypomnijcie sobie słówka z rozdziału 5: 

https://quizlet.com/pl/415478694/unit-5-places-in-a-town-flash-cards/ 

https://quizlet.com/pl/415254330/unit-5-shops-flash-cards/ 

2. Następnie zróbcie krótkie testy:  

https://quizlet.com/415478694/test 

https://quizlet.com/415254330/test 

https://quizlet.com/498066703/test?answerTermSides=4&promptTermSides=6&questionCou

nt=10&questionTypes=14&showImages=true 

 

Ile % punktów udało się Wam zdobyć? Możecie mi napisać w mailu. 

 

UWAGA! Z rozdziału 5 „Let’s go shopping” nie będzie sprawdzianu. Będzie za to praca 

projektowa i kartkówka 6 maja (środa). Kartkówka będzie podobna do testów z  punktu 

2 z dzisiejszej lekcji i będzie online. Linki prześle Wam Pani Iza.  

 

3. Na dzisiejszej lekcji będziemy ćwiczyć umiejętność kreatywnego myślenia.  Polega ona na tym, 

że będziecie wymyślać, jak wyglądałoby Wasze wymarzone miasto. Otwórzcie podręcznik na 

str. 58 i spójrzcie na zad. 1. Posłuchajcie nagrania  (CD 3.21). Która ilustracja przedstawia 

miasto zaprojektowane przez chłopca? Odp. b. 

4. Pomyślcie, jakie miejsca znalazłyby się w Waszym wymarzonym mieście? Wymieńcie je. 

5. Zróbcie ćw. 1 s. 55 w ćwiczeniach.  

https://quizlet.com/pl/415478694/unit-5-places-in-a-town-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/415254330/unit-5-shops-flash-cards/
https://quizlet.com/415478694/test
https://quizlet.com/415254330/test
https://quizlet.com/498066703/test?answerTermSides=4&promptTermSides=6&questionCount=10&questionTypes=14&showImages=true
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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). Słówko 

any (żadnych) piszemy przed rzeczami w liczbie mnogiej w zdaniach przeczących. 

6. Zachęcam Was do ćwiczenia i nauki słownictwa z tą stroną:  

http://www.theenglishalley.com/City/shopping.html 

 

Gdy klikniecie na dany sklep, usłyszycie jego wymowę po angielsku. Do niektórych sklepów 

można "wejść" i sprawdzić, co w nich się znajduje.  
 

7. Obejrzyjcie krótką prezentację: https://prezi.com/oa8nuxmsjx1a/my-dream-town/ 

 

Możecie wykorzystać niektóre zdania w swoim opisie wymarzonego miasta. 

Nowe słówka, które pojawiają sie w prezentacji: 

 

wide – szeroka 

beautiful – piękna 

cool – fajna, super 

my home – mój dom 

castle – zamek 

 

Dla chętnych: 

Obejrzyjcie też poniższe prezentacje. Powtórzycie sobie słówka związane z miastem i zdania 

z There is/There are. 

 

https://www.slideshare.net/malgosiamaik/my-dream-town-by-martyna 

https://www.slideshare.net/malgosiamaik/zosias-dream-town 

https://www.slideshare.net/malgosiamaik/my-dream-town-by-slawek-15352506 

 

DLA WSZYSTKICH: 

8. PRACA PROJEKTOWA: wykonajcie plakat. 

Przygotujcie:  

- kartkę z bloku (A3 lub A4) – w zależności od tego, jak duże będzie Wasze miasto 

- klej, nożyczki, kredki 

- obrazki i podpisy wycięte z zeszytu ćwiczeń – znajdźcie je za naklejkami Unit 5 Lesson 6 (My dream 

town) 

Plan miasta niech będzie prosty. Przykładowy znajdziecie w podręczniku w zad. 4 na str. 58. Na 

obrazkach w ćwiczeniach znajduje się tylko jeden budynek/atrakcja, ale możecie samodzielnie 

dorysować np. 2 supermarkety. Nie musicie wykorzystywać wszystkich obrazków. Jeśli wolicie sami 

narysować wszystkie budynki/miejsca w mieście, możecie tak zrobić. Podpiszcie budynki po angielsku 

lub przyklejcie ich nazwy wycięte z ćwiczeń. 

 

http://www.theenglishalley.com/City/shopping.html
https://prezi.com/oa8nuxmsjx1a/my-dream-town/
https://www.slideshare.net/malgosiamaik/my-dream-town-by-martyna
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9. Przygotujcie opis swojego wymarzonego miasta. Patrząc na swoją pracę plastyczną 

opiszcie na kartce, co się w mieście znajduje. Przykład macie w zad. 1 na s. 59 w 

podręczniku. 

 

Zróbcie zdjęcie swojej pracy projektowej (plakat +opis) i wyślijcie na mój Messenger 

(Monika K Wojtyto) lub email (mwojtyto@wp.pl) do 4 maja. 

 

Dla chętnych: 

Może poćwiczycie "łamańce językowe" po angielsku? 

http://www.theenglishalley.com/webmaps/webmap_tonguetwister.html 

 

Możecie też wybrać sobie słowka z różnych kategorii (takie, których się uczyliśmy – żeby 

powtórzyć, lub nowe) na stronie: 

http://www.theenglishalley.com/webmaps/webmap_vocabulary.html 

 

 

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

swoje imię i nazwisko. 

Monika Wojtyto 
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