
Plan pracy dla klasy 3B od 08.06.2020 – 10.06.2020 

 15.06.2020, 19.06.2020  

Dni 11,12 - Wolne od zajęć dydaktycznych 

(Zajęcia na teamsach każdego dnia od 16.00 – 17.30 prócz dni wolnych) 

Poniedziałek 08.06.2020  

J. polski Temat: Bezpieczne wakacje. Przeczytaj informacje o pierwszej pomocy 

z podręcznika na str. 66,67, zapisz w zeszycie ważne telefony alarmowe 112, 

997 - policja,998 – straż pożarna,999- pogotowie ratunkowe, powiatowa stacja 

sanitarno – epidemiologiczna w Katowicach 32 257 04 04 godz. otwarcia 7.25 – 

15.00. Napisz jakich zaleceń sanepidu powinniśmy przestrzegać podczas 

pandemii. (Prześlij do oceny nauczycielowi, pracę w zeszycie). Wykonaj 

ćwiczenia na str. 74,75,76,77. Wykonaj  potyczki ortograficzne str. 68,69. 

Matematyka: Wykonaj ćwiczenia na str. 80 

Informatyka: Udział w webinarium Cyfrowego dialogu godz. 10.00 „ Tabliczka 

mnożenia ze Scratchem Juniorem (zdjęcia prac do nauczyciela) 
https://cyfrowydialog.pl/2020/03/14/stem-kindloteka-dla-kazdego-warsztaty-

online/?fbclid=IwAR0D8tChNk0H5E6857DITppAgUhlulZulZHfcZYyujYDL718MpGqE_JT5rA 

 

Wtorek 09.06.2020 

J. polski: Temat: Co nas czeka w lipcu i sierpniu, nasze wakacyjne plany. 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku na str. 68,69. Napisz w zeszycie pod 

tematem notatkę co nas czeka w lipcu i sierpniu, możesz przepisać gotowe 

zdania z podręcznika i dopisać własne. Napisz też co Ty zamierzasz wtedy robić. 

Wykonaj ćwiczenia na str. 78,79. Wykonaj Potyczki ortograficzne str. 70,71. 

Matematyka: Wykonaj ćwiczenia na str. 81. 

Zajęcia rozwijające: Udział w webinarium Cyfrowego Dialogu „Kolorowe 

eksperymenty” godz. 10.00. (Strona podana w poniedziałek) 

Muzyka: Nauka piosenki „Lato, lato, lato czeka”,  

https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0 

WF: W tym tygodniu ćwiczymy ruchomość w stawach barkowych. Dlaczego 
powinni o nią dbać wszyscy łącznie z dorosłymi zostało fajnie wytłumaczone w 
filmie. Zachęcam, aby ćwiczenia wykonać razem  z rodzicami w czasie 
aktywnego weekendu spędzonego na świeżym powietrzu. Jeśli będziecie w 
lesie lub parku dobierzcie do ćwiczeń odpowiedni kij. 
 https://www.youtube.com/watch?v=lmbirs_W0d8 
 
10.06.2020 lub 15.06.2020 Proszę o zwrot podręczników : matematyka, 
 j. polski część 3, część 4, podręcznik do j. angielskiego i „Karolcia” lektura, 
jeśli są inne książki z biblioteki to również, opisane w woreczku, podpisać listę 

https://cyfrowydialog.pl/2020/03/14/stem-kindloteka-dla-kazdego-warsztaty-online/?fbclid=IwAR0D8tChNk0H5E6857DITppAgUhlulZulZHfcZYyujYDL718MpGqE_JT5rA
https://cyfrowydialog.pl/2020/03/14/stem-kindloteka-dla-kazdego-warsztaty-online/?fbclid=IwAR0D8tChNk0H5E6857DITppAgUhlulZulZHfcZYyujYDL718MpGqE_JT5rA
https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0
https://www.youtube.com/watch?v=lmbirs_W0d8


Środa 10.06.2020 
J. Polski Temat: Co nas czeka w czwartej klasie? Przeczytaj w podręczniku tekst 
„Skok w nieznane” str. 70,71 Ustnie odpowiedz na pytania pod tekstem 1-4. 
Przeczytaj tekst „Między nami” z podręcznika str. 72,73 Wykonaj ćwiczenia na 
str. 80,81 ćw. 4, 6 wykonaj w zeszycie (Prześlij do nauczyciela do soboty). 
Matematyka: Wykonaj ćwiczenia str. 82,83. 
Plastyka: Dowolną techniką plastyczną (farby lub pastele) narysuj kolorową 
łąkę z kwiatami. Wykorzystaj kwiaty, które znasz: maki, chabry, stokrotki, te 
które rosną na łące. Możesz tez narysować zwierzątka żyjące na łące, motyle, 
pszczoły, myszy. (Pracę prześlij do nauczyciela na ocenę). 
Zajęcia rozwijające: Udział w webinarium Cyfrowego Dialogu godz. 10.00 
„Układ słoneczny – spotkanie w przestrzeni kosmicznej”. 
 
Poniedziałek 15.06.2020 
J. Polski Temat:  Wakacyjne plany.  
Napisz w zeszycie notatkę jak w tym roku spędzisz wakacje i gdzie? (Wyślij do 
oceny). Wykonaj ćwiczenia na str. 70,71. „Kulinarne podróże po Europie”. 
Potyczki ortograficzne str. 72,73. 
Matematyka: Wykonaj ćwiczenia str. 84. 
Informatyka: Udział w webinarium cyfrowego Dialogu, godz. 10.00 „Jedziemy 
na wycieczkę bierzemy kota w teczkę”. Scratch Junior (zdjęcia proszę przesłać). 
 
W związku z egzaminami klas VIII w dniach 16.06. – 18.06.2020 dni wolne od 
zajęć dydaktycznych, lekcji na teamsach nie będzie ale zapraszam rano na 
godz. 10.00 na webinary Cyfrowego Dialogu. 
16.06.2020 godz. 10.00„Eksperymenty z balonem”. Przygotuj balon, wykałaczkę 
17.06.2020 godz. 10.00 „Podróż do czarnej dziury”. 
18.06.2020 godz. 10.00 „Zaprojektuj swój bidon na wodę”. Przygotuj smartfon 

lub tablet, aplikacja Marvell app (pobierz wcześniej). 

 
Piątek 19.06.2020 
J. Polski Temat: Spotkanie z psem Lampo. Wykonujemy wspólnie na lekcjach 
ćwiczenia str. 65, 66. Ćwiczenie 6 ze str. 66 robimy w zeszycie oraz rysujemy 
portret psa Lampo. (Zdjęcie zeszytu prześlij do oceny).  
Matematyka: Wykonaj ćwiczenia str. 85. 
Zajęcia rozwijające: Udział w webinarium Cyfrowego Dialogu godz. 10.00 
Webinar podsumowujący, prowadzony przez wszystkich prowadzących. 
Będzie quiz online, żeby podsumować 3 miesiące spotkań. 
Zapraszam szczególnie stałych bywalców. 


