
Plan pracy klasy IIIa na okres 08.06.2020r – 19.06.2020r 

 

08.06.2020r Edukacja 
Przyrodnicza  
 
 

Współczesne smoki 
 
 
 

 
https://view.genial.ly/5e
d8bb4123f1c90d9609ab

bc/presentation-gady 
 

. Przeczytaj tekst z podręcznika str.72 - 
73 

 Wykonaj ćwiczenia ze strony 73, 74  
 
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 

Obliczamy połowę i 
ćwierć – jednostki 

masy 

 Podręcznik strona 71 
Zadania ustnie. 
Cwiczenia1,2,3,4 str.65 
 

09.06.2020r 
 
 
 

Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 
 

Doktor Dolitte i jego 
zwierzęta 

 
https://view.genial.ly/5e

d90a95e2f52d0da225b2

6c/presentation-doktor-

dolitte 

 

 Przeczytaj tekst z podręcznika 
strona 60, 61 

 Wykonaj ćwiczenia ze strony 60, 
61 
 

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 połowę i 
ćwierć – jednostki 
czasu zegarowego 

 

 Wykonaj zadania z podręcznika strona 

72 – ustnie ( przepisz do zeszytu 

PRZYPOMNIENIE z pomarańczowej 

ramki. 

 Wykonaj ćwiczenia 1,2,3 ,str.66 

 Ćwiczenie 4, 5 str. 66 dla chętnych 

 

10.06.2020r Edukacja 
Wczesnoszkolna  
 
 

Przed podróżą 
 

https://view.genial.ly
/5ed9206ec1e3480d9
b9ca1e7/presentation

-podroze-ksztalca 
 
 

 Przeczytaj tekst z podręcznika strona 
78, oraz 80, 81 

 Wykonaj ćwiczenia 1, 2 strona 82 

 Wykonaj ćwiczenia 6, 7, 8 str. 84 

 
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 
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Wszystko dotyczące tej lekcji 
objaśnione masz w prezentacji 
 

Edukacja 
Matematyczna 
 

  Obliczam połowę i 
ćwierć – jednostki 
czasu kalendarzowego 
 

 Wykonaj ustnie zadania z podręcznika 
str. 73 

 Wykonaj ćwiczenia 1, 2, 4 str.67 

 Dla chętnych ćwiczenie3, 5, 6 str.67 
 

 

15.06.2020r  
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

Niezwykli podróżnicy 
 
 

 Przeczytaj tekst z podręcznika 
str.82, i 84 - 85 

 Wykonaj ustnie zadania pod 
tekstem na str.85 

 Wykonaj ćwiczenia 2, 3 ze str.85 

 Wykonaj ćwiczenia 1, 2, 3, 4 ze 
str.87, 88 

 Pozostałe ćwiczenia z tych stron 
dla osób chętnych. 

 
 

Edukacja 
Matematyczna 
 

Wykonuję obliczenia 
pieniężne – połowa i 

ćwierć 
 
  

 Wykonaj ustnie zadania z podręcznika 
str.74 

 Wykonaj ćwiczenie 3 str.68 

 Dla chętnych ćwiczenia 1,2 str.68 
 
 

19.06.2020r Edukacja 
wczesnoszkolna 

 
Pływają, latają, 

chodzą 
 
 

 
 Przeczytaj tekst z podręcznika str. 86 - 

87 

 Wykonaj ustnie ćwiczenia z 
podręcznika , które znajdują się pod 
tekstem. 

 Wykonaj ćwiczenia ze strony 89 – 90.. 

 
 
Edukacja 
Matematyczna 
 

Sprawdzam swoje 
umiejętności 

matematyczne 
 
 
 

 Wykonaj ustnie zadania z podręcznika 
str. 75. 

 Otwórz ćwiczenia na stronie 69 i 
wykonaj zadanie 1,2,3,4, 5 

 Dla chętnych zadanie 6, 7 str.69 
 

PREZENTACJE DO POZOSTAŁYCH DWÓCH DNI PRZESŁANE BĘDĄ BEZPOŚREDNIO NA MAILE UCZNIÓW.  

POZDRAWIAM 

WYCHOWAWCZYNI    Renata Ciepiela. 

 

 



JĘZYK ANGIELSKI         M Wojtyto 

KLASA III a 

8.06.2020 r. (poniedziałek) 

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.  

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

15.06.2020 r. (poniedziałek) 

Lesson 

Topic: Holiday, holiday. 

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


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! 

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.  
 

19.06.2020 r. (piątek) 

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.  

https://quizlet.com/415259667/match


flag – flaga 

alone – sam, 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!  

M Wojtyto 

 

Religia: 

  

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 

 

 

 

 


