
Plan pracy dla klasy 3 B na dni od 25.05.2020 do 29.05.2020 

(Lekcje na teamsach każdego dnia od godz. 16.00 – 17.30, wtorek do 16.45) 

Dnia 25.05.2020 w poniedziałek wywiadówka on line dla rodziców godz.18.00 

na teamsach (konta dzieci). 

Poniedziałek 25.05.2020 

J. polski: Temat: Moja mama jest wspaniała.  Napisz notatkę na ten temat, dlaczego Twoja 

mama jest wspaniała? (prześlij do oceny) Przeczytaj tekst „Zamiana” str. 44,45. Odpowiedz 

ustnie na pytania od 1-5. Wykonaj ćwiczenia str. 45,46,47 (bez zad.9). 

Czesław Janczarski wiersz dla mamy 

https://view.genial.ly/5ec6df33f3aac90d34a34f44/social-square-post-dzien-matki-

2020?fbclid=IwAR0YLwfIpiy3DSb88V79qr4xo4iW9pK8zEaUeUv_pKEcUiCGnuGSy01HrbM 

Plastyka: Wykonaj laurkę dla mamy – Kwiaty.  
  https://bpzoliborz.pl/bpzoliborz_nowy/index.php/lista-wydarzen/368-kolory-2 

 

Matematyka: Wykonaj w zeszycie zadania z podręcznika matematyka str. 48,49. 

Zajęcia rozwijające: Webinarium Cyfrowego Dialogu godz. 10.00 „Dziki robot opowieść o 

zderzeniu natury z technologią”. 

Webinarium godz. 11.30 „Zmajstrujmy coś! Mieszkańcy dzikiej wyspy.” (prześlij efekty swojej 

pracy). 

 

Wtorek 26.05.2020 

 

J. Polski – Temat: Maj pachnący kwiatami. Wykonaj ćwiczenia Sprawdzam siebie str. 48,49. 

W zeszycie napisz nazwy kwiatów z ramki na str. 49 w kolejności alfabetycznej. 

Narysuj swoją mamę i napisz dla niej życzenia z okazji jej święta. (prześlij do oceny). 

 

Bukiet na dzień Matki – życzenia 

https://view.genial.ly/5ec54e326abe8d0d9e5ec90f/interactive-content-dzien-

mamy?fbclid=IwAR2cwwVYQIgdgANxksTEb2QYkWKYWkXvaAzgom5tZKVvLL5NTtlzDAku9Gg 

 

Matematyka: ćwiczenia str. 72. 

WF: Dowolna aktywność fizyczna z rodziną na świeżym powietrzu. ( 2 x w tygodniu) 

Muzyka: Wysłuchaj utworu „Walc kwiatów” Piotra Czajkowskiego 

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc   opisz swoje emocje, co czułeś słuchając tego 

walca w kilku zdaniach na kartce lub w zeszycie z j. polskiego.(prześlij do oceny). Czas do 

piątku. Zaproś swoją mamę to tańca i zatańczcie razem walczyka. 

Zajęcia rozwijające: Webinarium godz. 10.00 „Nasza mama czarodziejka”.  

 

 

Godz. 16.45 próbne zadania do konkursu matematycznego Kangurek (dzieci zapisane). 

https://view.genial.ly/5ec6df33f3aac90d34a34f44/social-square-post-dzien-matki-2020?fbclid=IwAR0YLwfIpiy3DSb88V79qr4xo4iW9pK8zEaUeUv_pKEcUiCGnuGSy01HrbM
https://view.genial.ly/5ec6df33f3aac90d34a34f44/social-square-post-dzien-matki-2020?fbclid=IwAR0YLwfIpiy3DSb88V79qr4xo4iW9pK8zEaUeUv_pKEcUiCGnuGSy01HrbM
https://bpzoliborz.pl/bpzoliborz_nowy/index.php/lista-wydarzen/368-kolory-2
https://view.genial.ly/5ec54e326abe8d0d9e5ec90f/interactive-content-dzien-mamy?fbclid=IwAR2cwwVYQIgdgANxksTEb2QYkWKYWkXvaAzgom5tZKVvLL5NTtlzDAku9Gg
https://view.genial.ly/5ec54e326abe8d0d9e5ec90f/interactive-content-dzien-mamy?fbclid=IwAR2cwwVYQIgdgANxksTEb2QYkWKYWkXvaAzgom5tZKVvLL5NTtlzDAku9Gg
https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc


 

Środa 27.05.2020 

J. polski:  Temat: Nasze podwórko. Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 46,47,48. 

Odpowiedz ustnie na pytania od 1-5. Wykonaj ćwiczenia na str. 50,51 ćw. 5 do zeszytu. 

(prześlij do oceny). 

Matematyka: Wykonaj w zeszycie zadania ze str. 50,51 podręcznika matematyka. 

Webinarium godz. 10.00 „S.Z.T.U.K.A szalenie zajmujące twory utalentowanych i krnąbrnych 

artystów”. 

Informatyka: Webinarium godz. 11.30 „Scratcho sztuka, czyli jak z pomocą jednego pixela 

zostać młodym artystą!”(prześlij do oceny swoje działania) 

 

Czwartek 28.05.2020  

 

J. polski: Temat: Pisownia nie z przymiotnikami.  

Wpisz do zeszytu: Przeczenie nie z przymiotnikami najczęściej piszemy razem. 

Wykonaj w zeszycie zadania 2,3 z podręcznika str. 49. (prześlij do oceny) 

Potyczki ortograficzne (książka) wykonaj str. 65, 66, 67. 

Matematyka: Wykonaj ćwiczenia str. 73 

Webinarium: godz. 10.00 propozycja książki „Nela mała reporterka”. 

Informatyka: Godz. 11.30 „ Nad głowami przelatują smoki, Scratch. (prześlij do oceny) 

 

Piątek 29.05.2020 

 

J. Polski: Temat: Mamy swoje prawa.  Przepisz z tekstu wybrane 3 prawa dziecka z sześciu. 

Narysuj swoją uśmiechniętą buzię. Przeczytaj tekst „O prawach dziecka” w podręczniku str. 

50,51 i ustnie wykonaj ćwiczenia pod tekstem.    W ćwiczeniach wykonaj str. 52,53. 

Matematyka:  Wykonaj w zeszycie zadania ze str. 58 z podręcznika.  

 

Webinarium: godz. 10.00 „Alicja w krainie przyszłości, czyli jak działa sztuczna inteligencja”.  

Technika: Webinarium godz. 11.30 „Inteligentny pojazd wodny!” (prześlij efekt swojej pracy) 

 


