
    Plan pracy dla uczniów klasy IIIB na okres od 26.03 do 01.04 2020r. 

26.03.2020 (czwartek) 

Edukacja polonistyczna – Przeczytaj wiersz „Niespodzianka” P. s. 40 Wykonaj ćwiczenia s. 43-44                  

Klasa  IIIB – ćwiczenie  4 s.44 zadanie z gwiazdką 

Edukacja matematyczna – Ćwiczenia st.  22-23 

27.03.2020(piątek) 

Edukacja środowiskowa – Zapoznaj się z tekstem  „Kłopotliwe śmieci” P.s. 41 

Wykonaj ćwiczenie 5 s. 45 

Edukacja techniczna – zadanie 2 P.s.41 Wykonanej pracy zrób zdjęcie i prześlij wychowawcy. 

 Na wykonanie pracy masz czas do 31.03.2020r. (Prace będą ocenione) 

Edukacja polonistyczna – ćwiczenie s. 46-47 SPRAWDZAM SIEBIE 

 

30.03.2020r.(poniedziałek) 

Edukacja matematyczna – P.s.22 Zapoznaj się z zadaniem 1 s.22 i wykonaj ćw. 1,2,3 s.26 

Edukacja polonistyczna -  Zapoznaj się z tekstem i zdjęciami w podręczniku s. 42-43. Wykonaj ćw. 

4,5,6,7,8 s.49-50.  

Edukacja plastyczna – zadanie 4 .s.43 w podręczniku. Na wykonanie pracy masz czas do końca 

tygodnia.  Wyślij zdjęcie pracy.  

31.03.2020r.(wtorek) 

Edukacja polonistyczna – Przeczytaj lub wysłuchaj tekst „Truskawka” P. s.45-46 i wykonaj ćwiczenia 

1,2,3 s.53-54 

Edukacja matematyczna – P.s.23 zadanie 1,3. Ćwiczenia 1,2,3,4 s.27 

01.04.2020r.(środa) 

Edukacja przyrodnicza – Zapoznaj się jak Polska podzielona jest na regiony P s.48-49 i wykonaj 

ćwiczenia 1-7 s.55-57 

Edukacja matematyczna – P.s.24 ćwiczenia s. 28  

Dla chętnych DZIEŃ ODKRYWCÓW ćwiczenia s. 58-59 Ćwiczenia matematyka ćwiczenia s. 29-30 

 Wychowawcy -Irena Klasa Barbara Krasnoborska                                                        

Będziemy z Państwem w kontakcie  przez dziennik elektroniczny  lub telefonicznie od godz. 9:00-

12:00 Pozdrawiamy i życzymy zdrowia. 



 

Język angielski 

klasa III 

Lesson 

Topic: How much is it? 

 Przepisz do zeszytu lekcję i temat po angielsku. Pamiętaj, aby podkreślić temat linijką!  

 Otwórz swoją książkę na stronie 46. Przyjrzyj się obrazkom w ćw.1. W każdym sklepie są 4 

rzeczy. Zapisz nazwę tej rzeczy np. Skateboard i cenę Eighteen pounds. Pamiętaj, by ceny pisać 

słownie!  Wykonaj to ćwiczenie w zeszycie.  

 

Lesson 

Topic: Now I know 

 Przepisz do zeszytu lekcję i temat po angielsku. Pamiętaj, aby podkreślić temat linijką!  

 W ramach powtórzenia materiału z rozdziału 4 wykonaj ćwiczenia na stronie 41 w zeszycie 

ćwiczeń.  

Powodzenia!  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pamiętaj, że jestem dostępna codziennie od godz. 9 

do 12. Możesz kontaktować się ze mną przez dziennik elektorniczny, Messengera (Magdalena 

Tracewicz) lub po prostu zadzwonić (515973710) 

p.Magdalena Tracewicz 

 

INFORMATYKA klasa III  

Temat: Wyszukiwanie danych w Internecie i formatowanie tekstu oraz zdjęć. 

Jeśli masz komputer z programem biurowym np. Microsoft Office lub jakimkolwiek innym 

edytorem tekstu, uruchom go i z wykorzystaniem edytora tekstu (np. Microsoft Word, Open 

Office) wykonaj poniższe zadanie: 

W programie do pisania wykonaj gazetkę na temat: „Zwierzęta domowe”. 

W Internecie wyszukaj ilustracje  zwierząt, które żyją w gospodarstwie domowym ( sześć ) 

 i  wklej do programu np. Word. 

Następnie poszukaj krótkiej informacji na temat tego zwierzątka i również wklej do programu, 



w którym robisz gazetkę. Pamiętaj o odpowiednim ułożeniu na kartce komputerowej zdjęcia i 

opisu. 

Nie wklejaj dużej ilości tekstu. Przemyśl zdania, które chcesz umieścić w pracy. 

Pracę prześlij do oceny na adres e-mail: informatyka-potegowo@o2.pl 

 

Pamiętaj o podpisaniu pracy! 

W trakcie wysyłania pamiętaj o odpowiednim opisie!!! ( można zrobić zdjęcie i również wysłać  

na wskazany adres). 

Temat: Imię i nazwisko oraz klasa 

Nazwa pliku – Imię i nazwisko oraz klasa 

 

Uwaga!  

Jeśli nie posiadasz komputera, wykonaj to zadanie  

na zwykłej kartce papieru. Wyszukaj nazwy sześciu zwierząt domowych. Skorzystaj z różnych źródeł 

informacji. Wypisz na kartce ich nazwy i napisz krótką informację na temat tego zwierzątka np. Kot 

– Kot domowy ma okrągłą głowę, duże oczy przystosowane do widzenia w niskim natężeniu 

światła. Postaraj się pisać bardzo starannie, odpowiednio rozmieść tekst na kartce, przy nazwach 

zwierząt , możesz zastosować kolorowe litery. 

 Zachowaj pracę do oceny                                Anna Madej 

 

Religia  - klasa III 

I TYDZIEŃ 

 

 Napisz do zeszytu  temat: Niedziela Palmowa. Pamiętaj, aby podkreślić temat linijką!  

 W oparciu o swoją wiedzę i pomoc rodziców napisz w zeszycie:  

Palmę wielkanocną wykonujemy z:  ……………………………………. 

Podaj co najmniej 4 elementy. 

 

 Wykonaj palmę na Niedzielę Palmową – to 5 kwietnia. 



 

                                                            

                                                                    II TYDZIEŃ 

 

 Napisz do zeszytu  temat: Święta Wielkanocne. Pamiętaj, aby podkreślić temat linijką!  

 Wykonaj ilustrację koszyka wielkanocnego w zeszycie.  Strzałkami zaznacz i podpisz co w 

nim jest. 

 Ta praca podlega ocenie. Proszę o zrobienie zdjęcia i przesłanie na e-maila 

edytamalek27@wp.pl lub na Messengera (Edyta Malek) 

 

 

Powodzenia!  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę pamiętać, że jestem dostępna od czwartku 

codziennie od godz. 9.00 do 12.00. Można  kontaktować się ze mną przez dziennik elektroniczny, 

Messengera (Edyta Malek) lub po prostu zadzwonić (608 361 783) 

 

                                                                                                                                Edyta Malek 

 

Wychowanie fizyczne – klasa III 

• 1 tydzień – 31.03.2020r. 

Temat :  Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

Witam. Życzę efektywnego ćwic  

Wykonaj  po kilka powtórzeń : 

A – pajacyki 

B – skłony w przód z pogłębieniem 

C – kołyska na brzuchu 

D – krążenia tułowia 

E- wypady nóg w przód w staniu 

F – wymachy nóg po przekątnej w staniu 



G –skłony boczne w staniu 

H – foczka 

I – skręty tułowia w staniu 

J- skip A  w miejscu 

K- w staniu dwa małe podskoki , trzeci z uniesieniem nóg do klatki piersiowej 

L – w klęku naprzemienne wymachy nóg w tył 

Ł – w klęku koci grzbiet 

M – w przysiadzie podpartym , wyrzuty nóg w tył i powrót 

N –bieg w miejscu  pięty uderzamy o pośladki 

O – w siadzie rozkrocznym dotykamy głowa kolana raz lewej, raz prawej nogi 

P – leżenie przewrotne 

R- nożyce w leżeniu tyłem 

S – rowerek w leżeniu tyłem 

….litery  T, U, W, X, Y, Z – według inwencji i pomysłowości uczniów ( chętni uczniowie mogą swoje 

pomysły 6 ćwiczeń odesłać mi na e-dziennik lub po powrocie do szkoły pokazać mi je, na 

 

                                                                                                       Tamara Kaśnicka 

 


