
Program pracy dla klasy 3b od 11.05.2020 do 15.05.2020 

(lekcje na teamsach każdego dnia od godz. 16.00 – 17.30, poniedziałek 17.00) 

Poniedziałek 11.05.2020 

J. polski Temat: Chrońmy to co najcenniejsze. Przeczytaj tekst „Co to za 

księga?” w podręczniku na str. 13,14.Odpowiedz ustnie na pytania pod 

tekstem. Wykonaj ćwiczenia ze str. 10,11. W podręczniku na str. 12 przypomnij 

sobie wszystko o zdaniach rozkazujących. Wykonaj w zeszycie zad. 2 ze str. 12 z 

podręcznika. Przejdź do str. 15 w podręczniku przypomnij sobie stopniowanie 

przymiotników, wykonaj do zeszytu zad. 3 ze str.15 (prześlij zdjęcie zeszytu). 

Podsumowanie pracy o ochronie przyrody, mapa z parkami narodowymi. Jeśli 

masz możliwość wydrukuj i wklej do zeszytu mapę i loga parków. 

file:///C:/Users/Basia/Desktop/Printoteka%20pomoce/Parki%20narodowe%20

praca%20z%20mapą.pdf 

Matematyka: Wykonaj ćwiczenia na str. 62 

Przyroda: Godz. 10.00 Webinarium tematyka „O pszczołach”. 

Technika: Webinarium godz.11.30 Zmajstrujmy coś! Hotel dla pszczół. 

Wtorek 12.05.2020 

J. polski Temat: „Polskie góry” Przeczytaj tekst w podręczniku str. 28,29 

Wypełnij ćwiczenia str. 24,25. W zeszycie zrób notatkę, wypisz nazwy polskich 

gór oraz wypisz zwierzęta mieszkające w górach. Narysuj schemat 

występowania roślinności w górach, skorzystaj ze str. 29 w podręczniku.  

Matematyka: Temat: Rozszerzenie zakresu liczbowego do 10 000. Wykonaj 

ćwiczenia str. 63.  

Wf – Ćwiczenia  tzw. Tabata. Wykonajcie proszę razem z uczestnikami filmiku 

ćwiczenia  3 razy w tygodniu. Jeśli, któreś z ćwiczeń jest za trudne zastąp je 

swoim, które znasz z lekcji i ćwicz intensywnie. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4ziWoCuf5g 

Plastyka : Wykonaj  rysunek gór, technika farba plakatowa format A4.  Prześlij 

zdjęcie do oceny. Weź pod uwagę jakie rośliny i zwierzęta występują w górach. 

Informatyka: Webinarium godz. 11.30 Gry komputerowe, trochę historii i 

przejście w przyszłość.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z4ziWoCuf5g


Zajęcia rozwijające: Webinarium dla chętnych godz. 10.00 „Aksamitny królik, 

czyli jak zabawki stają się prawdziwe”. 

Środa 13.05.2020 

J. polski: Temat: „W świecie książek, kto lubi czytać?” Przeczytaj tekst na str. 

30,31,32  w podręczniku. Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem.  

Wykonaj ćwiczenia na str. 26,27,28. W zeszycie wykonaj ćw. 4 str. 27, ćw.7 zrób 

tylko ustnie, nie pisz do zeszytu, bo już mieliśmy taki temat. 

Podczas lekcji na teamsach będziemy robić zakładkę do książki, kto nie będzie 

mógł być na lekcjach proszę żeby wykonał samodzielnie dowolną zakładkę do 

książki, według własnego pomysłu z twardej kartki. 

Matematyka: Ćwiczenia str. 64,65 

Zajęcia rozwijające: Webinarium godz. 10.00 „Rzeczy, które musisz zrobić 

zanim skończysz 13 lat” 

Webinarium godz. 11.30 „Prąd! Szeregowo czy równolegle, a może z 

opornikiem”. 

Czwartek 14.05.2020 

J. polski: Temat: „Świat gazet i czasopism”. Przeczytaj tekst na str. 33, 

odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem. Wykonaj ćwiczenia na str. 29.30. 

Przepisz na kolorowo żółtą ramkę ze str. 30 do zeszytu i napisz kilka tytułów 

czasopism. Napisz 3 zdania w zeszycie z ćw. 5, str. 30.  

Matematyka: Wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 66. 

Muzyka: Wiosna, wiosna zawitała – nauka piosenka o wiośnie z YT 

Link do piosenki https://www.youtube.com/watch?v=1BxzTaIp9G4 

Webinarium godz.10.00 „Drzewo życia! To wielki dar umieć kochać siebie i to, 

czym się jest”.  

Piątek 15.05.2020 

J. Polski: Temat: Przygody Karolci.  

Wykonaj ćwiczenia str. 31, 32,33, 34,35. Ćw. 4 ze str. 35 do zeszytu na ocenę. 

Wykonaj dodatkowo zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=1BxzTaIp9G4


file:///C:/Users/Basia/Desktop/Printoteka%20pomoce/Wyrazy%20z%20koralik

ów%20-%20Karolcia.pdf 

file:///C:/Users/Basia/Desktop/Printoteka%20pomoce/Sudoku%20Karolcia.pdf 

Matematyka: Temat: Liczby pisane za pomocą znaków rzymskich. 

Wypisz w zeszycie liczby rzymskie od 1do 20 (Znasz je już) 

Wpisz do zeszytu liczby: 10-X 

    20- XX 

    50- L 

    100 – C 

    500 – D 

    1000 – M 

Znając już większe liczby rzymskie napisz w zeszycie liczby: 150, 600, 

850,1200,1500,1700,1860, 1970, 2000, 2500 po rzymsku. 

Wykonaj ćwiczenia na str. 67. 

Dla chętnych gra file:///C:/Users/Basia/Downloads/4792.pdf 

Webinarium godz. 10.00 „Dołącz do Hani Humorek i uratuj świat”. 

 

 

 

file:///C:/Users/Basia/Desktop/Printoteka%20pomoce/Sudoku%20Karolcia.pdf
file:///C:/Users/Basia/Downloads/4792.pdf

