
Plan pracy dla klasy 3B na dni 04.05.2020 – 08.05.2020 
(Zajęcia on line na Teamsach 16.00-17.30 każdego dnia) 

Poniedziałek 04.05.2020 

J. polski – Temat: Co nas czeka w maju? Przeczytaj wiadomości z podręcznika str. 16,17  

Zrób notatkę w zeszycie o tym co dzieje się w maju w przyrodzie, pod notatką narysuj 

wiosenne kwiaty konwalię, bez, tulipany.(Prześlij zdjęcie do nauczyciela) 

W ćwiczeniach wykonaj Dzień odkrywców str. 12,13. 

Matematyka: Temat: dodawanie i odejmowanie liczb sposobem pisemnym.  

Podręcznik str. 38 ćw. 2, str. 39 ćw.2 

Mnożenie w zakresie 100 , puzzle z dziećmi z flagą Polski, poćwicz. 

https://view.genial.ly/5ea5b0bb9c52390da1c2e2bb/game-puzzle-

patriotyzm?fbclid=IwAR0qf_Phw-

HdYmba2rKEBxoyqFfKSJbsnqRriwA7sdAOqbA2DuZd8BNZhSo 

Praca - technika: Wykonaj z dwóch ziemniaków 4 pieczątki, wytnij kształt tulipana, następnie 

pomaluj pieczątki różnymi kolorami i wykonaj odbitki na kartce A4, domaluj zieloną farbą lub 

kredką pastelową łodygi i liście. Pracę  „Tulipany” prześlij nauczycielowi. Podaję link z 

instrukcją wykonania, pomiń reklamy i zjedź kursorem w dół są pokazane kolejne kroki jak to 

zrobić, cała kartka powinna być zapełniona. 

https://www.craftymorning.com/tulip-potato-printing-craft-kids/?fbclid=IwAR03LFgY-

czQhXu-Aq9eP0VC6Im3owa_fwsZGmK-J9KpjKPEH_kIfonWl_A 

Muzyka – nauka piosenki „Witaj Majowa Jutrzenko” na YT 
https://www.youtube.com/results?search_query=piosenka+witaj+majowa+jutrzenko+tekst 

 

Zajęcia rozwijające: Webinarium z Cyfrowego Dialogu godz. 10.00 „O tym jak wychować 

sobie rodziców”.  Praca – technika dla chętnych godz. 11.30 „Zmajstrujmy coś- prasa 

hydrauliczna”, trzeba przygotować kilka rzeczy (2 strzykawki, wężyk, przeczytajcie na str.) 

 

Wtorek 05.05.2020 

J.Polski Temat: Polacy za granicą. Przeczytaj z podręcznika tekst str. 24,25 odpowiedz ustnie 

na pytania od 1-4 pod czytanką. Wykonaj ćwiczenia str. 18,19,20. Napisz w zeszycie dialog 

ćw.1 gwiazdka str. 18, ćw. 5 kropka str.20. Wykonaj karty pracy o M. Skłodowskiej, F. Chopin. 

file:///C:/Users/Basia/Desktop/Maria%20Skłodowska%20-%20Curie.pdf 

file:///C:/Users/Basia/Desktop/Fryderyk%20Chopin.pdf 

Matematyka Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb sposobem pisemnym. Podręcznik str. 

40 ćw. 2,3,4 

Informatyka  Webinarium godz. 11.30 „Screch wyprawa w skarpetkach na księżyc.” 

WF- W ramach zajęć wfu w tym tygodniu postaraj się wyjść na spacer lub na rower 3 razy. 

Zajęcia rozwijające Webinarium godz. 10.00 „Ponowna wyprawa do świata niesamowitych 

skarpetek”. 

 

Środa 06.05.2020 

J. polski Temat: Wielki Polak, wielki człowiek – Jan Paweł II. Przeczytaj tekst z podręcznika 

str. 26,27 odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem. Wypełnij ćwiczenia na str. 21,22,23 ćw. 

3,4 ze str. 22 wykonaj w zeszycie i prześlij do nauczyciela. 

https://view.genial.ly/5ea5b0bb9c52390da1c2e2bb/game-puzzle-patriotyzm?fbclid=IwAR0qf_Phw-HdYmba2rKEBxoyqFfKSJbsnqRriwA7sdAOqbA2DuZd8BNZhSo
https://view.genial.ly/5ea5b0bb9c52390da1c2e2bb/game-puzzle-patriotyzm?fbclid=IwAR0qf_Phw-HdYmba2rKEBxoyqFfKSJbsnqRriwA7sdAOqbA2DuZd8BNZhSo
https://view.genial.ly/5ea5b0bb9c52390da1c2e2bb/game-puzzle-patriotyzm?fbclid=IwAR0qf_Phw-HdYmba2rKEBxoyqFfKSJbsnqRriwA7sdAOqbA2DuZd8BNZhSo
https://www.craftymorning.com/tulip-potato-printing-craft-kids/?fbclid=IwAR03LFgY-czQhXu-Aq9eP0VC6Im3owa_fwsZGmK-J9KpjKPEH_kIfonWl_A
https://www.craftymorning.com/tulip-potato-printing-craft-kids/?fbclid=IwAR03LFgY-czQhXu-Aq9eP0VC6Im3owa_fwsZGmK-J9KpjKPEH_kIfonWl_A
https://www.youtube.com/results?search_query=piosenka+witaj+majowa+jutrzenko+tekst


Matematyka  Wykonaj ćwiczenia str. 59 

Zajęcia rozwijające: Webinarium Cyfrowego Dialogu godz. 10.00 „Krasnoludkologia…” 

Godz. 11.30 dla chętnych  

„Witajcie w mikroświecie. Jądro komórki, jądro atomu, jądro Ziemi”. 

 

Czwartek 07.05.2020 

J. polski Temat: Las naszym skarbem. Przeczytaj tekst pt.: „Drzewo” na str. 8 w podręczniku 

odpowiedz na pytanie pod tekstem ustnie. Następnie przeczytajcie i przepiszcie do zeszytu 

jakie jest znaczenie lasu str. 9 w podręczniku, zrób ćw. 5 w zeszycie (wyślij całość do 

nauczyciela). W ćwiczeniach wykonaj str. 6,7. 

Zobacz prezentację o lesie 
https://view.genial.ly/5ea17f0dd407580db9e762e6/presentation-wszystko-o-

lesie?fbclid=IwAR0eOvizI1yWCzTiC_2wGXbEAfu4wxIiCYo1SnU4-ydcTFYPBZa3aSYPpX0 

Matematyka Wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 60 

Informatyka: Webinarium obowiązkowe godz.11.30 „Scratchowe zabawy z literaturą.” 

Dla chętnych webinarium godz. 10.00 „Rany Julek! O tym jak Julian Tuwim został poetą”. 

 

Piątek 08.05.2020 

J. polski Temat: W parku narodowym. Przeczytaj informacje o parkach narodowych w 

podręczniku str. 10,11 odpowiedz w zeszycie pisemnie na pytanie 1 str. 11, następnie 

przepisz zasady zachowania się w parkach narodowych z zielonej ramki str. 11 podręcznik.  

Powtórz zdanie rozkazujące, ustnie zrób ćw. 1,2 w podręczniku na str. 12. 

Wykonaj ćwiczenia str. 8,9, ćw. 4 wpisz do zeszytu. (prześlij do nauczyciela zdjęcie zeszytu) 

Matematyka Wykonaj ćwiczenia na str. 61 

Plastyka: Wykonaj dowolną techniką na kartce A4  plakat – przedstawiający dowolny polski 

park narodowy. (Prześlij do nauczyciela). 

Webinarium Cyfrowego Dialogu godz. 10.00 „Uważne supermoce”. 

Godz. 11.30 Webinarium „Jakie moce tkwią w STEMie.  (proszę o zdjęcia). 

 

 

Sz. P. Od maja są otwarte biblioteki publiczne, proszę wypożyczyć lekturę „O psie który 

jeździł koleją” Romana Pisarskiego, dzieci czytają lekturę do końca maja. W maju będziemy 

omawiać Karolcię, ale większość ma tę książkę z biblioteki szkolnej.  

 

Wszystkie prace wykonywane w tym tygodniu proszę starać się przesyłać do końca 

tygodnia.  

 

 

https://view.genial.ly/5ea17f0dd407580db9e762e6/presentation-wszystko-o-lesie?fbclid=IwAR0eOvizI1yWCzTiC_2wGXbEAfu4wxIiCYo1SnU4-ydcTFYPBZa3aSYPpX0
https://view.genial.ly/5ea17f0dd407580db9e762e6/presentation-wszystko-o-lesie?fbclid=IwAR0eOvizI1yWCzTiC_2wGXbEAfu4wxIiCYo1SnU4-ydcTFYPBZa3aSYPpX0

