
Program pracy zdalnej dla klas 3B 18.05.2020 – 22.05.2020 

(Lekcje on line na teamsach każdego dnia godz.16.00 – 17.30) 

Poniedziałek 18.05.2020 

J. Polski: Temat: Zamieszanie z samym h, wiersz „Ale heca!”. Przeczytaj wiersz na str. 35 w 

podręczniku i wykonaj w zeszycie ćw. 1 str. 35. Następnie wykonaj w zeszycie ćw. 1,2,3 ze 

str. 34 podręcznika. (prześlij zdjęcie zeszytu). Wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 36,37 

Potyczki ortograficzne.  

Matematyka: Ćwiczenia str. 68. 

Zajęcia rozwijające: 100 Rocznica urodzin Jana Pawła II- 18.05. Sprawdź czy wiesz wszystko 

o papieżu Polaku, kliknij w link. 

https://view.genial.ly/5eb83098d5423b0d0d83f38d/interactive-image-papieskim-

szlakiem?fbclid=IwAR2jEhgoKgfk7ixp7nrWnZR8mA5Z-jLDekhDvi7rZs6BeqHLeKqz1kGzYV8 

Technika: Webinarium  godz. 11.30 „Zmajstrujmy coś! Proca”. 

Godz. 10.00 Webinarium „D.O.M.E.K -doskonałe okazy małych i dużych i efektownych 

konstrukcji. 

Wtorek 19.05.2020 

J. Polski: Temat: Maj wokół nas – „Zielono mi”. Przeczytaj głośno wiersz pt.: „Dywan”. 

Odpowiedz ustnie na pytania pod wierszem. W zeszycie odpowiedz na pytanie „Co możesz 

usłyszeć wiosną”(ćw. 1, kropka str. 38, prześlij notatkę). Wykonaj zad. w ćwiczeniach str. 38. 

Matematyka: Ćwiczenia str. 69. 

WF: Aby w prosty i skuteczny sposób poprawić swoją równowagę, proponuję kilka łatwych 
ćwiczeń: 

1. Stań prosto, wzrok skieruj przed siebie. Ugnij jedną nogę i unieś kolano do wysokości 
bioder. Ramiona możesz rozłożyć na boki. Wytrzymaj w tej pozycji 10 sekund, a następnie 
zamknij oczy i postaraj się zachować równowagę jeszcze przez 5 sekund. Zrób 3 powtórzenia, 
po czym zmień nogę. 
2. Stań prosto, ustaw nogi w pozycji „stopa przed stopą”, przenieś proste ręce w bok. 
Wykonaj 5 kroków w przód, stawiając stopę przed stopą, następnie w tył. Po 2–3 
powtórzeniach ćwiczenie powtórz z zamkniętymi oczami.  
3.Ruch zacznij od pozycji klęku podpartego. Unoś naprzemianstronnie rękę i nogę (tak, aby 
były one przedłużeniem kręgosłupa). Ciało ma być ustawione w jednej linii i w takiej pozycji 
staraj się wytrzymać :  5 sekund. Po upływie tego czasu – zmień strony. 
Powtórz ćwiczenie po 3 razy na obie strony 
4. Usiądź w siadzie ugiętym – podpartym (dłonie za biodrami na podłodze)  . Unieś 
minimalnie dłonie oraz  ugięte nogi i w takiej pozycji staraj się wytrzymać :  3 sekund. 
Webinarium: godz. 10.00 „O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów”. 

Informatyka: Webinarium godz. 11.30 Dodawanie dźwięków do projektów, które 

tworzymy w magiczny sposób ożywiają je. Możemy nagrywać własne narracje, 

https://view.genial.ly/5eb83098d5423b0d0d83f38d/interactive-image-papieskim-szlakiem?fbclid=IwAR2jEhgoKgfk7ixp7nrWnZR8mA5Z-jLDekhDvi7rZs6BeqHLeKqz1kGzYV8
https://view.genial.ly/5eb83098d5423b0d0d83f38d/interactive-image-papieskim-szlakiem?fbclid=IwAR2jEhgoKgfk7ixp7nrWnZR8mA5Z-jLDekhDvi7rZs6BeqHLeKqz1kGzYV8
https://www.hellozdrowie.pl/choroba-zwyrodnieniowa-kregoslupa-szyjnego-przyczyny-objawy-przebieg-rehabilitacja-schorzenia/


opowiadania oraz piosenki, a także różnorodne dźwięki z otoczenia takie jak stukot czy 

efekt padającego deszczu. Scratch.  

Środa 20.05.2020  Dzień Scratcha – wirtualna wycieczka na zakończenie projektu. 

Dzień Informatyczny -  Cyfrowy Dialog 

Program Scratch Day: 

9.00-9.45 - 1. supermoc: Kot na rowerze  

10.00-10.45 - 2. supermoc: Wege Kot  

11.00-11.45 - 3. supermoc: Kot żongluje  

12.00-12.45 - 4. supermoc: Eko Kot  

13.00-13.45 - 5. supermoc: Koci relaks  

14.00-14.45 - 6. supermoc: Kocie uczucia  

15.00-15.45 - 7. supermoc: Kot w wodzie (tylko dla wytrwałych)  

 Można wziąć udział nawet we wszystkich spotkaniach z Kotem ( to dla wytrwałych). 

Bardzo proszę być na tych dwóch od 13.00 – 14.45 z przerwą obowiązkowo, to nasza 

wycieczka. Podaję link do zalogowania się tak jak na webinary Imię i adres mailowy. 

Poproście rodziców o pomoc w logowaniu to ważne.    https://bit.ly/Scratch_Day 

Na zajęciach projektujemy, trzeba będzie przesłać dowolną pracę ze Scretcha Juniora. 

J. Polski: Temat: Sztuka pisania opowiadania. Str. 37 podręcznik. Napisz w zeszycie 

opowiadanie pamiętając o wstępie, rozwinięciu i zakończeniu. (Prześlij zdjęcie). 

Potyczki ortograficzne str. 61,62,63,64 wykonaj do końca tygodnia w dowolnym czasie. 

Czwartek 21.05.2020 

J. Polski: Temat: Woda bezcenny dar. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku na str. 38,39. 

Przerysuj lub wklej schemat krążenia wody w przyrodzie. (Prześlij zdjęcie).  Do tego 

schematu wypisuję wyrazy pomocnicze, które trzeba wpisać we właściwym miejscu:  opad -

deszcz, opad - śnieg, jeziora, rzeki, morza i oceany, parowanie, kondensacja, wody 

podziemne nie mają rubryki, wpiszcie pod rysunkiem. 
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 Ćwiczenia str. 39,40,41.  

Matematyka: Ćwiczenia str. 70. 

Plastyka: Wykonaj pracę plastyczną na kartce A4 farbami lub jeśli nie masz pastelami. 

Krajobraz z wodą. Możesz się wspomagać ilustracjami z podręcznika str. 38, wybierz wodę 

płynącą lub stojącą. Prześlij pracę nauczycielowi do niedzieli. 

https://bit.ly/Scratch_Day


Zajęcia rozwijające: Webinarium godz. 10.00 „Piaskowy Wilk czyli zwierzę jakiego do tej pory 

nie znaliście.” Webinarium godz. 11.30 „ Uwaga roboty budowlane! Czyli jak powstają tunele 

i mosty?” 

Piątek 22.05.2020 

J. Polski: Temat: Kto mieszka w jeziorze? Wiersz Jana Brzechwy „Żuraw i czapla”. 

Przeczytaj wiersz na str. 40, 41 w podręczniku. Odpowiedz ustnie na ćwiczenia 1-5 pod 

wierszem. Wysłuchaj nagrania https://www.youtube.com/watch?v=pG2M-sfAygc 

Następnie na str. 42,43 w podręczniku przeczytaj o roślinach i zwierzętach wodnych. 

Wykonaj pisemnie w zeszycie zad. 1 str. 43 z podręcznika (prześlij na ocenę). Wykonaj 

ćwiczenia str. 42,43, 44. 

Matematyka: Wykonaj ćwiczenia str. 71. 

Zajęcia rozwijające: Webinarium godz. 10.00 „Poznajcie rodzinę Zezików!” 

Muzyka: Webinarium godz. 11.30 „Zabawa z muzyką”. 

 

Pamiętajcie, osoby, które są obecne na lekcjach on line na teamsach nie wypełniają 

ćwiczeń z matematyki i języka polskiego, robimy to razem po omówieniu tematu, robicie 

jedynie prace w zeszycie i prace plastyczne bądź informatyczne.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pG2M-sfAygc

