
Plan pracy dla klasy 3 B od 22.06.2020- 26.06.2020 

(Zajęcia na teamsach każdego dnia, pon. Śr.16.30 – 17.30, wt. czw. 16.00) 
Poniedziałek 22.06.2020 

j. Polski: Temat: Przygody psa Lampo. Porządkowanie wydarzeń opisanych w lekturze „O 

psie który jeździł koleją”. 

Wykonaj ćwiczenia str. 67,68,69. W zeszycie będziemy wspólnie pisać kolejność wydarzeń w 

książce. (kto będzie nieobecny na teamsach robi samodzielnie do zeszytu ćw. 1 str. 67, kto 

jeszcze tego nie zrobił rysuje psa Lampo w zeszycie. Potyczki ortograficzne str. 74,75,76,77. 

Matematyka: Ćw. str. 86,87 spróbuj stworzyć własną grę matematyczną, zagraj z rodzicami 

(Czas do środy) Zadanie dla chętnych na 6. 

Wtorek 23.06.2020 

J. Polski: Temat: Dzień taty. 

Słuchanie opowiadania „Czarodziej” czytanego przez nauczyciela, podręcznik str. 64,65. 

Odpowiadanie ustne na pytania zawarte pod tekstem 1-4 str. 65. 

Wykonanie ćwiczeń str. 72,73. Napisz w zeszycie życzenia dla swojego taty i narysuj jego 

portret. (Prześlij do nauczyciela). Potyczki ortograficzne str. 78,79. 

Technika: Robimy ciekawą laurkę dla taty według własnego pomysłu i projektu. 

Środa 24.06.2020 

J. polski:  Temat: Moje wakacyjne plany. 

Pogadanka na temat tego, jak spędzę w tym roku wakacje, napisanie notatki pod tematem w 

zeszycie. (Prześlij do nauczyciela). Wykonanie ćwiczeń str. 82,83,84,85. 

Matematyka: Prezentacja wykonanych gier matematycznych. 

Plastyka: Dowolną techniką plastyczną narysuj miejsce, gdzie będziesz w tym roku na 

wakacjach, możesz na rysunku umieścić napis np. nazwa miejscowości, gór, morza, miejsca 

gdzie będziesz. Jeśli nie wyjeżdżasz to na pewno coś ciekawego zwiedzisz na miejscu. 

(Prześlij) 

Czwartek 25.06.2020 

J. Polski Temat: Bezpieczne wakacje. 

Dzisiaj zajmiemy się wakacjami – bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą. Wypoczynek nad 

morzem, rzeką lub jeziorem to dla wielu z nas wymarzony przepis na udane wakacje. Jednak 

słońce, beztroska i brak wyobraźni sprawiają, że niekiedy kończą się one tragicznie – w 

sezonie wakacyjnym każdego dnia tonie nawet 10 osób!  

Zobacz kilka prezentacji o bezpiecznych wakacjach, porozmawiamy o bezpiecznym 

wypoczynku.  
https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60&fbclid=IwAR04ivuCGUE_HwmgPDXoEnl-

4_ff9QvLSbTQSdjTO6stN443PZjaqZn4ixc 

https://www.youtube.com/watch?v=N4X0RhlMf7Y 

Napisz w zeszycie pod tematem kilka wakacyjnych rad, możesz skorzystać z 7 rad, które 

przesyłam. 

Oto 7 rad jak bezpieczne wypoczywać nad wodą : 

1. Korzystaj ze strzeżonych kąpielisk 

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60&fbclid=IwAR04ivuCGUE_HwmgPDXoEnl-4_ff9QvLSbTQSdjTO6stN443PZjaqZn4ixc
https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60&fbclid=IwAR04ivuCGUE_HwmgPDXoEnl-4_ff9QvLSbTQSdjTO6stN443PZjaqZn4ixc
https://www.youtube.com/watch?v=N4X0RhlMf7Y


Opiekę sprawuje tam wykwalifikowany ratownik. To on zareaguje w razie 
niebezpieczeństwa. Obok jego stanowiska zazwyczaj umieszczona jest tablica z 
przedstawionymi warunkami bezpieczeństwa. Obserwuj również kolor wywieszonej na 
maszcie flagi. Flaga biała oznacza, że kąpiel jest dozwolona, natomiast flaga czerwona na 
kąpielisku - zakaz kąpieli lub kąpielisko nieczynne. Wchodźcie do wody w towarzystwie 
drugiej osoby ( najlepiej pełnoletniej ). W towarzystwie będzie nie tylko weselej, ale i 
bezpieczniej. Osoba będąca z nami w stałym kontakcie wzrokowym pomoże wezwać pomoc 
kiedy złapie nas skurcz, zakrztusimy się wodą, zasłabniemy lub zaczniemy się topić. 

2. Uważaj na pogodę 

Nie wchodź do wody, której temperatura nie przekracza 19 stopni Celsjusza, a także w 
trakcie burzy – nawet tej, która nie szaleje nad Twoją głową. Skutki uderzenia pioruna w 
wodę są odczuwalne w zasięgu wielu kilometrów. Przez mięśnie przechodzą impulsy 
elektryczne, więc nawet najmniejsza fala uderzeniowa pioruna może wywołać skurcz. 
Szczególną ostrożność zachowaj nad morzem, ponieważ woda słona lepiej niż słodka, 
przewodzi elektryczność. 

3. Unikaj skoków do wody 

Jeśli już koniecznie chcesz to robić, skacz tylko w znanych miejscach, jeśli powierzchnia wody 
jest pusta, woda dostatecznie głęboka, a dno czyste. Nie trać jednak głowy i nigdy nie skacz 
na główkę. Chwila frajdy nie jest warta poważnych konsekwencji zdrowotnych, jakie mogą 
jej towarzyszyć. 

4. Ostrożnie z opalaniem! 

Nawet jeśli uwielbiasz słońce i opaleniznę, przebywając na plaży smaruj skórę kremami z 
dużym filtrem przeciwsłonecznym. Chroń głowę! Nie wystawiaj się na długotrwałe działanie 
promieni UV. W cieniu jest równe przyjemnie. Nie wbiegaj do wody, gdy jesteś mocno 
nagrzany słońcem i spocony. Schładzaj skórę stopniowo zanim zanurzysz się w całości. 

5. Uważaj na łodzie i skutery wodne. 

Nie podpływaj do zakotwiczonych lub poruszających się jednostek pływających. Pamiętaj, że 
jesteś bardzo słabo widoczny. Chcąc zrobić psikusa komuś znajdującemu się na łódce, 
możesz ponieść uszczerbek na zdrowiu, chociażby w wyniku uderzenia wiosłem w głowę. 

6. Mierz siły na zamiary 

Jeśli nie umiesz pływać, nie ufaj kolorowym, dmuchanym akcesoriom, pomagającym unosić 
się na wodzie. Nie wypływaj z nimi tam, gdzie jest głęboko. Nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie 
Ci się przekonać o złośliwości rzeczy martwych. Jeśli już umiesz pływać, Twoje umiejętności 
wyniesione z zajęć na basenie mogą nie wystarczyć w starciu z wysoką falą morską, wirami 
rzecznymi czy zarośniętym roślinnością jeziorem. Pamiętaj - nawet bardzo dobrzy pływacy 
się topili, kiedy przecenili swoje umiejętności 

7. Korzystaj ze sprzętu pływającego z głową 



Dokładnie sprawdźmy jego stan i sprawność oraz zakładajmy kamizelki ratunkowe. 
Przestrzegajmy również wszystkich zasad korzystania z kajaka, rowerka czy łodzi wiosłowej, 
w tym liczby osób na pokładzie. 

 Wysłuchanie wiersza z podręcznika str. 74,75 „Do widzenia, trzecia klaso”. Ustne 

odpowiedzi na pytania pod wierszem str. 75. Odczytanie listu od autorki podręcznika str. 76. 

Wykonaj ćwiczenia str. 86,87, 88,89, 90 – „Potyczki słownikowe”, utrwalające wiadomości. 

 

Piątek 26.06.2020 

 

Zakończenie roku szkolnego,  

Zapraszam na godz. 9.30 na boisko szkolne po odbiór świadectw, nagród i dyplomów. 

Proszę zabrać maseczkę, będą rozstawione krzesła dla dzieci, rodziców prosimy o 

pozostanie pod budynkiem szkoły, z boku w niedalekiej odległości.  

Życzę Wam i Waszym rodzicom pogodnych, bezpiecznych i aktywnych wakacji. 

https://www.youtube.com/watch?v=QE25rX6HN6w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1vY2Fxuzff168vl

QLJyZvcRuHsJD4cvFhk_k20XRS_NJiwLiqg58kiIy4 

Wychowawca klasy: Barbara Kleinert 

Dziś o godz. 12.00 Cyfrowy Dialog zaprasza na dodatkowy ostatni webinar w tym roku 
szkolnym. Pożegnanie cyfrowego roku szkolnego. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QE25rX6HN6w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1vY2Fxuzff168vlQLJyZvcRuHsJD4cvFhk_k20XRS_NJiwLiqg58kiIy4
https://www.youtube.com/watch?v=QE25rX6HN6w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1vY2Fxuzff168vlQLJyZvcRuHsJD4cvFhk_k20XRS_NJiwLiqg58kiIy4

