
Plan pracy dla klasy 3 B od 01.06.2020 do 05.06.2020 

(Lekcje na teamsach każdego dnia godz. 16.00 do 17.30) 

Poniedziałek 01.06.2020 

J. Polski Temat: Mamy swoje marzenia.  Przeczytaj wiersz „Wędrówka” 

w podręczniku str. 52,53. Odpowiedz na pytania od 1-3 pod wierszem.  

Wykonaj ćwiczenia str. 54,55. 

Wejdź na ten link i pobaw się w Dniu Dziecka, życzę udanej zabawy. 
https://view.genial.ly/5ecf8acf77f2f30db0ee1668/presentation-dzien-

dziecka?fbclid=IwAR0k75GHBoVra9G2mV-ULcLUSS7IUs8XT45xxLQPHtdobhLVy9yr93SvNGk 

Matematyka: Wykonaj ćwiczenia str. 74. 

Zajęcia rozwijające: Webinarium godz. 10.00 w Cyfrowym Dialogu „Dzień Dziecka w Amazon 

STEM Kindloteka” różne zabawy, zagadki, łamigłówki” – fajna zabawa dla chętnych. 

Wtorek 02.06.2020 

J. Polski Temat: Dobry doktor, „Opowieść o Januszu Korczaku”. Przeczytaj opowiadanie 

„Opowieść o Januszu Korczaku” w podręczniku na str. 54,55. Wykonaj ustnie zadania od 1-4 

pod tekstem, wykonaj w zeszycie zadanie nr 5 z podręcznika str. 55 (Prześlij do nauczyciela). 

Wykonaj w ćwiczeniach str. 56,57. Wykonaj do zeszytu ćw. 2. 

Matematyka:  Wykonaj zadania z podręcznika do matematyki str. 62 (do zeszytu zad. 1) 

WF: Propozycja ćwiczeń z rolkami papieru   
https://www.youtube.com/watch?v=TPHa1hK81CI&feature=youtu.be 

Informatyka Udział w webinarium Cyfrowego Dialogu godz. 10.00 „Zostań specem od 

kodowania”.  Kto nie może wziąć udziału zrobi samodzielnie dowolną pracę w Scrachu 

Juniorze o tematyce „Dzieci”. (Proszę o przesłanie prac). 

Środa 03.06.2020 

J. Polski  Temat: Co nas czeka w czerwcu. Wykonaj w zeszycie notatkę na temat tego 

miesiąca wykorzystując tekst i przysłowia z podręcznika str. 56,57. (Prześlij do nauczyciela). 

Wykonaj ćwiczenia str. 58,59 Dzień odkrywców. 

Przejdź do ćwiczeń „Potyczki ortograficzne”, wykonaj ćwiczenia o pisowni wielką literą str. 

68, 69. 

Matematyka  Wykonaj ćwiczenia na str. 75. 

Plastyka Narysuj stosując technikę Collage rysunek „Dzieci z rożnych stron świata – wszyscy 

jesteśmy dziećmi”. (Możesz część elementów w pracy przykleić, można wykorzystać 

ilustracje z gazet, wydruków komputerowych, materiału, obowiązkowo muszą być postacie). 

Prace proszę przesłać nauczycielowi do końca tygodnia. 

https://view.genial.ly/5ecf8acf77f2f30db0ee1668/presentation-dzien-dziecka?fbclid=IwAR0k75GHBoVra9G2mV-ULcLUSS7IUs8XT45xxLQPHtdobhLVy9yr93SvNGk
https://view.genial.ly/5ecf8acf77f2f30db0ee1668/presentation-dzien-dziecka?fbclid=IwAR0k75GHBoVra9G2mV-ULcLUSS7IUs8XT45xxLQPHtdobhLVy9yr93SvNGk
https://www.youtube.com/watch?v=TPHa1hK81CI&feature=youtu.be


WF Dowolna aktywność ruchowa na świeżym powietrzu, jeśli będzie ku temu sprzyjająca 

pogoda. 

Zajęcia rozwijające Webinarium Cyfrowego Dialogu godz. 10.00 „ Jaki wielki jest ocean!” 

Czwartek 04.06.2020 

J. Polski Temat: Nasi europejscy sąsiedzi. Przeczytaj tekst na str. 58,59. Odpowiedz ustnie na 

pytania pod tekstem. Wykonaj ćwiczenia na str. 60,61,62. Wykonaj w zeszycie ćw. 3 str. 60, 

dla chętnych do zeszytu ćw. 6 z gwiazdką na ocenę. (Nie robimy wcale zad.8 ze str. 62, 

zrobimy je ustnie na lekcji on line). 

Matematyka Sprawdzam siebie -wykonaj samodzielnie ćwiczenia str. 76.77 (prześlij zdjęcie 

do oceny).  

Muzyka Wysłuchaj piosenki na You Tube Śpiewające Brzdące „Jesteśmy dziećmi”, spróbuj 

zaśpiewać razem z nimi. 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 

Technika: Webinarium Cyfrowego Dialogu godz. 10.00 „Komputerowy artysta”. (Proszę o 

przesłanie prac). 

WF Dowolna aktywność ruchowa na świeżym powietrzu.  

Piątek 05.06.2020 

J. Polski Temat: Poznajemy kraje europejskie. Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 60, 61  

„Dwa tygodnie w Europie”. Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem. Przeczytaj jakie są 

smakołyki w różnych krajach na str. 62,63 w podręczniku zastanów się i powiedz, czego 

chciałbyś spróbować z tych potraw. Co najbardziej smakuje Ci w kuchni Polskiej? (Ustnie). 

Wykonaj ćwiczenia str. 63,64. Ćw. 4 str. 63 do zeszytu, ćw. 6 str. 64 do zeszytu – dla 

chętnych. (Prześlij do oceny zeszyt i str. 64. 

Matematyka Sprawdzam siebie -wykonaj samodzielnie ćwiczenia str. 78,79 (prześlij zdjęcie 

do oceny).  

Informatyka  Webinarium Cyfrowego Dialogu godz. 10.00 „Mały , wielki czarodziej czyli jak 

Scratch Junior potrafi wyczarować krainę szczęścia” (proszę o przesłanie prac ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ

