
Plan pracy od 04.05.2020 r. – 08.05.2020 r. 

04.05. 2020r 
 
 

Edukacja  
Wczesnoszkolna 

Jak mieszkamy.   Przeczytaj kartkę z pamiętnika str. 14 i 
przypomnij sobie informacje o czasowniku 
ze str. 15. 

 Wykonaj zadanie w ćwiczeniach 1,2,3,4,5,6 
str. 13-14 

 
Edukacja 
Matematyczna 

Poznaję liczby 
czterocyfrowe 

c.d. 

 Rozwiąż w ćwiczeniach zadania 
1,2,3,4,5,6,7,8 na str. 48 -49 

 Zadanie 9,10, 11 dla chętnych 

05.05.2020r 
 
 

Edukacja 
Przyrodnicza  
 
 

 
Mój świat 

 
 

 Przeczytaj tekst pt. „Jeż” na str. 16 oraz 
wiersz „Dzieci świata” str. 17 

 Mając tekst przed sobą wykonaj w 
ćwiczeniach zadania na str. 15 -16 

 
Edukacja 
Matematyczna 
 

Poznaję 
jednostki 
długości - 
kilometr 

 Zapoznaj się z informacjami w podręczniku 
na str. 54. Wykonaj w zeszycie zadanie 
1,2,4.  

 Wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 50 

06.05.2020r 
 
 

Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 

Mój dom- cykl 
wychowawczy 

 Przeczytaj tekst pt. „Mój dom”  

 Wykonaj w ćwiczeniach zadania na str. 17-
18 . Zadanie 5 prześlij do oceny do 
11.05.2020 r. -poniedziałek 

Edukacja  
Matematyczna 
 

Rozwiązujemy 
zadania 

tekstowe. 

 Rozwiąż ustnie zadanie 1,2,3, a w zeszycie 
zad.4 (zadanie 1, zadanie 2) str. 55 

 

07.05.2020r 
 

Edukacja 
Wczesnoszkolna 
 

Dzieci świata 

 Przeczytaj tekst pt. „Dzieciologia” str.20 oraz 
zapoznaj się z informacjami na str. 21 

 Wykonaj w ćwiczeniach zad. 1,2,3,4 

Edukacja 
Matematyczna 
 

Rozwiązujemy 
zadania 

tekstowe c.d. 

 Wykonaj w awiceniach zad. 1,2,3,4 str. 51  

08.05.2020r 
 
 
 

 
Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 

Legendy kontra 
błędy  

 Przeczytaj tekst o malarstwie na str. 22 w 
podręczniku i wykonaj w ćwiczeniach zad. 5 i 
6 str. 20 

  Przeczytaj legendę „ O poznańskich 
koziołkach” str.23 

 Przepisz do zeszytu zasady pisowni „nie z 
czasownikami”, które znajdują się na dole 
str. 23 

 Wykonaj zadania 7,8,9 w ćwiczeniach na str. 
21 

 Edukacja 
Matematyczna 
 
 

Poznaję 
jednostki masy - 

tony  

 Zapoznaj się z informacjami w podręczniku 
na str. 56. Wykonaj w zeszycie zadanie 
1,2,3.  

 Wykonaj w ćwiczeniach zadania na str. 52. 
 



RELIGIA 

 

Szczęść Boże! W ramach zdalnego nauczania dalej bardzo proszę przeczytać i 

wkleić do zeszytu 

następujące informacje 

na temat Mszy 

świętej. 

  

                             Msza św.                                        1. 

Jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus 

pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas 

swojemu Ojcu.                                                                   

2. We Mszy św. powtarza się ta sama ofiara, którą Pan 

Jezus złożył na krzyżu za nasze grzechy.                                                                

3. Na krzyżu Pan Jezus ofiarował się w sposób krwawy, 

tzn. cierpiał i umarł, we Mszy św. ofiaruje się w sposób 

bezkrwawy pod postaciami chleba i wina.                                                        

4. Pierwszą Mszę św. odprawił Jezus w Wieczerniku.                                                         

5. Są 4 główne części Mszy świętej: 

-Obrzędy wstępne,   

-Liturgia Słowa, 

-Liturgia Eucharystyczna, 

-Obrzędy zakończenia.   

 



JĘZYK ANGIELSKI 

Drodzy Uczniowie klasy III b!                    

Kończymy pracę z rozdziałem 5 „Let’s go shopping”. Dziękuję Wam za piękne projekty o 

wymarzonym mieście. Cieszę się też, że robicie zadania online, które Wam poleciłam w 

minionych tygodniach. W środę (6.05.2020 r.) będzie zapowiadana kartkówka (na 20-25 

min).  

Przypominam linki do mini-testów – zaglądnijcie do nich przed środową kartkówką: 

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 

6.05.2020 r. (środa),  8.05.2020 r. (piątek)  

Lesson  

Topic: Money. 

Cele:  

- poznaję pieniądze używane w krajach, w których mówi się po angielsku 

- potrafię kupić wybraną rzecz po angielsku 

 

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

 

1. CIEKAWOSTKA KULTUROWA: Welcome to our Culture Club! Na dzisiejszej lekcji poznamy 

ciekawostki na temat pieniędzy używanych w Australii. Otwórz podręcznik na str. 59. Nie czytaj tekstu 

w zad. 1, tylko spójrz na flagę (rozpoznajesz ją?) i zdjęcia. Odtwórz nagranie do zad. 1 (CD 3.22) 

śledząc tekst w książce. Spróbuj samodzielnie przeczytać tekst. Możesz też zatrzymywać nagranie po 

kolejnym zdaniu i powtarzać je. 

 

Co przedstawiają obrazki: a) Australian dollar, b) cent, c) banknote, d) bank card  

Na obrazku a) i b) są coins (monety) 

 

2.PIENIĄDZE W KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH: spójrz na zdjęcia w zad. 3 i przeczytaj 

podpisy. 

a) jaką flagę widzisz na obrazku? (Irlandii – Ireland) – w Irlandii są euro € i centy 

b) jaką flagę widzisz na obrazku? (Stanów Zjednoczonych – the USA) – w Ameryce są dolary $ i centy  

c) czyja to jest flaga? (Wielkiej Brytanii – the UK) – płaci się tam w funtach £ i pensach  

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
https://quizlet.com/498066703/test?answerTermSides=4&promptTermSides=6&questionCount=10&questionTypes=14&showImages=true


Odtwórz nagranie (CD 3.24) i wskaż odpowiednie zdjęcia.  

  

Przepisz do zeszytu zdanie: In Poland, there are zlote and grosze.  

 

Możesz też zrobić ćwiczenia utrwalające: 

https://quizlet.com/501938921/bugs-team-3-money-flash-cards/ 

https://quizlet.com/501938921/match 

 

3. Powtórz liczby do 100: 

 

https://quizlet.com/423238598/match 

https://www.learningchocolate.com/content/numbers-3 

 

 

4. DIALOG: spójrz na zad. 2 na s. 59. Odtwórz nagranie (CD 3.23) posłuchaj dialogu, 

śledząc treść dymków w podręczniku. Posłuchaj dialogu ponownie: tym razem zatrzymuj 

nagranie po każdej kwestii i powtarzaj dany fragment.  Poćwicz z rodzicem / 

rodzeństwem odgrywanie dialogu. Możesz pytać o różne przedmioty z twojego pokoju  np. 

zabawki, przybory szkolne. Możesz też zmieniać pieniądze i kupować np. w euro.  

 

Can I have a …, please? – Czy mogę prosić o …? 

Here you are. – Proszę (podając coś) 

How much is it? – Ile kosztuje? 

It’s ….. – (Podajemy cenę) 

 

 

5.ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń i otwórz go na str. 56. Spróbuj wykonać ćw.1 i 2. 

 

 

Dla chętnych: 

 

PIENIĄDZE BRYTYJSKIE:   

https://quizlet.com/384696862/learn, https://quizlet.com/384696862/match,  

https://quizlet.com/384696862/british-money-flash-cards/ 

 

PIENIĄDZE AMERYKAŃSKIE: 

https://www.learningchocolate.com/content/prices 

 

W tym tygodniu NIE przesyłacie mi wykonanych zadań (ufam, że wykonacie je starannie 

i solidnie). 

 

https://quizlet.com/501938921/bugs-team-3-money-flash-cards/
https://quizlet.com/501938921/match
https://quizlet.com/423238598/match
https://www.learningchocolate.com/content/numbers-3
https://quizlet.com/384696862/learn
https://quizlet.com/384696862/match
https://quizlet.com/384696862/british-money-flash-cards/
https://www.learningchocolate.com/content/prices


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

swoje imię i nazwisko. 

Monika Wojtyto 
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