
Plan pracy klasy IIIa na okres 25.05.2020r - 29.05.2020r 

 

25.05.2020r Edukacja 
Przyrodnicza  
 
 

Mazowsze 
 
 
 

https://view.genial.ly/5e
c158ae8e243b0d5a3364
fc/presentation-mazows
ze 
 

 

. Przeczytaj tekst z podręcznika str.44 -45 

 Wykonaj ćwiczenia ze strony 45  
 
Wszystko dotyczące tej lekcji 
objaśnione masz w prezentacji 
 
PROSZĘ PAMIĘTAĆ ABY W PREZENTACJ 
KLIKAĆ RĄCZKĘ W PRAWYM GÓRNYM 
ROGU-ONA WSKAŻE ZADANIA ZNAJDUJĄCE 
SIĘ NA STRONIE 

 
Edukacja 
Matematyczna Obliczam upływ czasu 

 Podręcznik strona 60, zad 1,2 
Które zadania z tej strony i jak je 
wykonać objaśnione masz w 
podanej prezentacji.  
 

26.05.2020r 
 
 
Pamiętajcie, że 
dziś jest Święto 
Waszych 
kochanych 
Mam!!! 

Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 
Kwiaty dla 
mamusi!!! 

Wszystko kwitnie 
https://view.genial.ly/5e
c228d98e243b0d5a3385
7d/presentation-wszystk

o-kwitnie 
 

 Przeczytaj tekst z podręcznika 
strona 46 - 47 

 Wykonaj ćwiczenia ze strony 46, 
47, 48 
 

Wszystko dotyczące tej lekcji 
objaśnione masz w prezentacji 
 
PROSZĘ PAMIĘTAĆ ABY W PREZENTACJ 
KLIKAĆ RĄCZKĘ W PRAWYM GÓRNYM 
ROGU-ONA WSKAŻE ZADANIA ZNAJDUJĄCE 
SIĘ NA STRONIE 

 
Edukacja 
Matematyczna 
 Obliczam upływ czasu 

 

 Wykonaj zadania 3,4 z podręcznika 

strona 60 

 Wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5,str.56 

 Ćwiczenie 6 dla chętnych 

 

27.05.2020r Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 
 

Rodzinne korzenie 
https://view.genial.ly
/5ec242518e243b0d5
a338fda/presentation

-rodzinne-korzenie 
 

 Przeczytaj tekst z podręcznika strona 
48 

 Wykonaj ćwiczenia strona 49, 50. 
 
Wszystko dotyczące tej lekcji 
objaśnione masz w prezentacji 
 
PROSZĘ PAMIĘTAĆ ABY W PREZENTACJ 
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KLIKAĆ RĄCZKĘ W PRAWYM GÓRNYM 
ROGU-ONA WSKAŻE ZADANIA ZNAJDUJĄCE 
SIĘ NA STRONIE 
 

Wszystko dotyczące tej lekcji 
objaśnione masz w prezentacji 
 

Edukacja 
muzyczna 
 

Kujawiak 
 Przeczytaj tekst z podręcznika 

str.118 

 Wykonać ćwiczenia ze strony 108 
Edukacja 
Matematyczna 
 

   Powtórzenie 

 Wykonaj ćwiczenia ze strony 57 
 

 

 

28.05.2020r  
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

O polskich stolicach 
https://view.genial.ly/5e
c2d93dc43c000d3ff8e0f
4/presentation-stolice-p

olski 
 
 

 Przeczytaj tekst z podręcznika 
str.50 - 51 

 Wykonaj ćwiczenia ze str 51,52 

 
Wszystko dotyczące tej lekcji 
objaśnione masz w prezentacji 
 
PROSZĘ PAMIĘTAĆ ABY W PREZENTACJ 
KLIKAĆ RĄCZKĘ W PRAWYM GÓRNYM 
ROGU-ONA WSKAŻE ZADANIA ZNAJDUJĄCE 
SIĘ NA STRONIE 
 

Edukacja 
Matematyczna 
 

Upływ czasu 
 
  

 Wykonaj  w zeszycie zadania 5,6  z 
podręcznika str.61 

 
 

29.05.2020r Edukacja 
wczesnoszkolna 

 
Dziadek i niedźwiadek 

 

 
 Przeczytaj tekst z podręcznika str. 54 

-55. 

 Na podstawie tekstu napisz w 
zeszycie kim był Wojtek? W jaki 
sposób pomagał żołnierzom? 

 Przeczytaj tekst z podręcznika ze 
str.56 – 57. 

 Wykonaj ustnie zadania znajdujące 
się pod tekstem. 

 Wykonaj ćwiczenia ze strony 56 – 57. 

 
 
 

 
 

Pozdrawiam!  
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JĘZYK ANGIELSKI  

KLASA III a 

25.05.2020 r. (poniedziałek) 

Lesson 

Topic: Bugs Team – a story. 

Cel: potrafię zrozumieć historyjkę 

Zanim zaczniesz lekcję języka angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń.  
1. WPROWADZENIE HISTORYJKI: otwórz podręcznik na str. 64-65. Spróbuj  odgadnąć, co dzieje się w 

historyjce.  

2. HISTORYJKA: obejrzyj animowaną wersję historyjki 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=Bu8IE1-bJAY 

 

3. ĆWICZENIA DO HISTORYJKI: spójrz na historyjkę w podręczniku. Odtwórz nagranie historyjki (3.38) 

jednocześnie śledząc jej treść. Posłuchaj nagrania jeszcze raz. Poproś rodzica, aby zatrzymywał 

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

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

      It’s the last day of school. – Jest ostatni dzień roku szkolnego. 

Please call me every day. – Dzwoń do mnie każdego dnia. 

I miss my friends. – Tęsknię za moimi przyjaciółmi. 

go for a walk – iść na spacer 

What a surprise! – Ale niespodzianka! 

5. Czy znasz odpowiedzi na pytania: 
a) Kto jest na obrazku nr 1?  Co dzieci mają w rękach? 

b) Kto spędza wakacje na plaży i co robi? 

c) Kto spędza wakacje w górach? 

d) Gdzie spędzają wakacje Sam i Lia? 

e) Kto wybrał się na spacer? 

f) Jak myślisz, jak była niespodzianka? 

 

6. Posłuchaj nagrania (3.39)  i sprawdź. 

7. ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń. Otwórz go na str. 62. Spróbuj wykonać ćw. 1. Jeśli Cię to nie 

rozprasza, w tle słuchaj historyjki. 

 

DLA CHĘTNYCH: ĆWICZENIA - str.62 ćw.2 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bu8IE1-bJAY


29.05.2020 r. (piątek) 

Lesson 

Topic: What are you doing? 

Cel: potrafię odpowiedzieć na pytanie „Co teraz robisz?” 
1. ROZGRZEWKA: powtórz słówka z poprzednich lekcji nazywając karty obrazkowe wycięte z ćwiczeń. 

Możesz też skorzystać z https://quizlet.com/415254446/match 
 
2. POWTÓRZENIE HISTORYJKI: posłuchaj nagrania historyjki (3.38). 
3. TREŚĆ HISTORYJKI: wykonaj na zad. 2 na s. 66 w podręczniku – dopasuj zdania do osób. 
4. DIALOG: spójrz na zad. 3 w podręczniku s. 66. Twoim zadaniem jest stworzenie minidialogów, 

opartych na ilustracjach, według wzoru:  
 
What are you doing? (Co teraz robisz?) 
I’m building a sandcastle.  
 

5. PISANIE: spójrz na zad. 4. Wybierz jedno ze zdjęć i napisz w zeszycie lub na kartce dialog do 
wybranego zdjęcia. 
np.  What are you doing? 
        I’m collecting shells. 
 

6. ĆWICZENIA: otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 63. Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 4. 
  

W tym tygodniu przesyłacie mi zdjęcie zrobionych zadań ze str. 62 (ćw. 1) i 63 (ćw.1 i 2) z 

ćwiczeń.  

 

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

imię i nazwisko. 

M. Wojtyto 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizlet.com/415254446/match
mailto:mwojtyto@wp.pl


Szczęść Boże! 

Drodzy uczniowie! Tym razem w ramach przygotowania do pierwszej Komunii  

świętej, bardzo proszę odpowiedzieć na następujące pytania. Poniższe pytania 

mogą w domu zadawać Wam rodzice. 

Pytania dotyczące sakramentu Eucharystii i Komunii świętej: 

1. Co to jest Msza święta? 

2. Gdzie odbyła się pierwsza Msza święta? 

3. Jakie są główne części Mszy świętej? 

4. Co to jest Najświętszy Sakrament? 

5. W jaki sposób Pan Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie? 

6. Gdzie w kościele przechowuje się Najświętszy Sakrament?  

7. Jaki znak w kościele mówi nam, że w tabernakulum jest obecny Pan Jezus? 

8. Co to jest post eucharystyczny? 

9. Co odpowiadamy księdzu na słowa: Ciało Chrystusa? 

10. Jaką postawę przybieramy, gdy chcemy przyjąć Komunię świętą? 

11. Jaki jest najważniejszy moment każdej Mszy świętej?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odpowiedzi dotyczące sakramentu Eucharystii i Komunii świętej: 

1. Inna jej nazwa to Eucharystia. Jest to bezkrwawa ofiara męki, śmierci i 

zmartwychwstania Pana Jezusa.  

2. Pierwsza Msza święta (czyli Eucharystia) odbyła się w wieczerniku podczas 

ostatniej wieczerzy Pana Jezusa i Apostołów. Pamiątkę tego wydarzenia 

obchodzimy w Wielki Czwartek.  

3. Są 4 główne części Mszy Świętej: obrzędy wstępne, liturgia słowa, liturgia 

eucharystyczna i obrzędy zakończenia.  

4. To prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa.  

5. Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, czyli w Białej Hostii, jest obecny żywy 

i prawdziwy. 

6. W tabernakulum.  

7.  Na znak, że w tabernakulum jest obecny Pan Jezus, pali się wieczna lampka 

(ona nigdy nie gaśnie).  

8.  To czas jednej godziny, przed przyjęciem Komunii świętej. Nie można wtedy 

nic jeść i pić oprócz zwykłej wody i lekarstwa. 

9. Odpowiadamy słowo: Amen. 

10. Przybieramy godną postawę, czyli: mamy złożone ładnie ręce i nie 

rozglądamy się, tylko czekamy w skupieniu na przyjęcie Komunii. 

11. To konserwacja, czyli na słowa kapłana chleb staje się Ciałem Pana Jezusa, a 

wino staje się Krwią Pana Jezusa. 

 

 

 

 

 


