
Lp. Dla klasy 3 c Wychowawca: Marzanna Kamińska 

 
Przedmiot 

J. ang. 
Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, formy 

realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 

nauczycielem 

imię i nazwisko 

nauczyciela 

1.  

Temat:Breakfast around 

the World – słuchamy o 

śniadaniach w różnych 

krajach. 
 

 

Podręcznik; 1/58 

zapisać w zeszycie nazwy państw 

i dopasować je do odpowiednich 

miejsc na mapie - (wpisać litery z 

mapy) 

Zeszyt ćwiczeń zad. 1/48 

pokolorować mapę; Kanada-

różowy, Kolumbia-czarny, 

Niemcy-zielony, Turcja -żółty, 

Chiny-czerwony, Japonia-

niebieski 

 

 

 

Zadanie dla chętnych; Extra fun, 

str.48(zeszyt ćwiczeń) 

Poszukać informacji na temat 

śniadania w innym kraju, następnie 

narysować i podpisać produkty i kraj 

 

Podręcznik  

Zeszyt ćwiczeń  

 

Librus Joanna Momotowska 



2 Edukacja 

polonistyczna 

Temat:Pisownia wyrazów z zakończeniami:-ji,-ii 

lub i. 

 

Temat:Poznanie etapów powstawania filmu na 

podstawie tekstu informacyjnego „ Jak powstaje 

film?” 

 

Temat:Opisywanie filmowej opowieści i 

przedstawionych sytuacji z uwzględnieniem 

następstwa czasu. 

 

 

Temat:Sprawdź, czy potrafisz-powtórzenie 

wiadomości i doskonalenie umiejętności. 

Ćwiczy pisanie wyrazów, 

poprawnie czyta krótkie 

wierszyki 

Korzysta z tekstu 

informacyjnego, rozróżnia 

gatunki filmowe 

 

 

Podpisuje osoby pracujące 

podczas powstawania filmu, 

układa kadry filmu we 

właściwej kolejności 

 

Dokonuje samooceny swoich 

umiejętności językowych na 

podstawie podanych zadań 

Ćwicz. polonistyczno-

społeczne s.73 

 

Podręcznik s.42-43, 

ćwicz. s.74-75 

 

 

 

Ćwicz. s.76-77 

 

 

Ćwicz. s.78-79 

Librus,  Marzanna 

Kamińska 

3 Edukacja 

matematyczna 

Temat:Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

 

 

Temat:Rozwiązywanie i układanie zadań 

tekstowych. 

Rozwiązuje zadania tekstowe, 

porównuje liczby 

 

Liczy w poznanym zakresie 

liczbowym, układa zadania 

 

Ćwicz. s.48 

 

 

Ćwicz. s.49 

 

Librus Marzanna 

Kamińska 



Temat: Sprawdź, czy potrafisz-powtórzenie 

wiadomości i doskonalenie umiejętności. 

Radzi sobie w sytuacji 

problemowej, wykonuje 

obliczenia pieniężne, uzupełnia 

brakujące liczby w piramidach 

 

Ćwicz.s.50-51 

 

 

3 Edukacja 

muzyczna 

Temat:Moje muzyczne pasje. Koloruje wybrany rysunek   Karty muzyczne-s.26 Librus Marzanna 

Kamińska 

4 Wychowanie 

fizyczne 

Temat:Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

Temat:Ćwiczenia z piłkami. 

Wykonuje podskoki, skłony 

Rzuca małą piłką do celu, 

kozłuje prawą i lewą ręką 

Zabawa Librus Marzanna 

Kamińska 

 

22-23.04.20 

 

Lp. Dla klasy 3 c Wychowawca: Marzena Kamińska 

 
Przedmiot 

J. ang. 
Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, formy 

realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 

nauczycielem 

imię i nazwisko 

nauczyciela 

1. J. angielski 

Słuchamy, czytamy i 

odgrywamy historyjkę 

obrazkową 

W miarę możliwości skorzystać ze 

stron internetowych; Sparks Fun 

Zone (Level 3) i Gold Sparks/ 

Podręcznik str.59 

Zeszyt ćwiczeń; 1/49 
Librus 

Joanna 

Momotowska 



 

 

 

 

Podręcznik str. 59 - posłuchać 

nagrania „Jungle fun” na płycie 

 

Napisać w zeszycie słówka. 

 

 

Zeszyt ćwiczeń; 1/49 – wpisać 

kolejno liczby; 1, 4, 3,2 

 

 

 

 

 

 

Learning Resources i poćwiczyć 

słownictwo. 

 

 

Sparks Fun Zone (Level 3) 

iGold Sparks/ Learning 

Resources 



 

2. J. angielski 

Street Food around the world -

słuchamy i czytamy o ulicznym 

jedzeniu w innych krajach oraz 

śpiewamy piosenkę 

 

 

 

Podręcznik; 1/60 -posłuchać 

nagrania na płycie, 3/60 – 

posłuchać piosenki na płycie 

 

Zapisać słówka w zeszycie. 

 

N/p zad.4/61 podręcznik wykonać 

plakat (narysować i opisać po 

angielsku): Uliczne jedzenie w 

Polsce 

 

 

Podręcznik str.1,3/60 

 

 

Librus 
Joanna 

Momotowska 

3 e. polonistyczna 

Zabawy z wyrazami 

i zdaniami. 

-układa zdania zgodnie z 

podanym warunkiem 

-układa proste rymowanki 

 

 Ćwicz.1,2,3 s.3 część 4 Librus Marzanna 

Kamińska 

4 e. matematyczna 

Oto wyzwania-

powtórzenie 

-porównuje liczby 

wielocyfrowe 

-rozwiązuje zadania tekstowe 

-rozwiązuje zadania złożone Podr.s.44-45 Librus Marzanna 

Kamińska 



wiadomości i 

umiejętności. 

-odczytuje zakodowaną 

informację 

5 e. polonistyczna 

Bliżej sztuki-

wprowadzenie w 

świat rzeźby. 

 

-odczytuje informacje zawarte 

w napisach 

-korzysta z różnych źródeł 

informacji 

-dobiera w pary zdjęcia rzeźb 

 Podr. s.44-45, ćwicz. s.4-5 

-metoda poszukująca 

Librus Marzanna 

Kamińska 

6 e. matematyczna 

Zadania tekstowe na 

obliczanie obwodów 

figur 

geometrycznych. 

-oblicza obwody figur 

geometrycznych 

-oblicza długość boków, gdy 

podana jest długość obwodu 

 

 Podr.s.48 

ćwiczeniowa 

Librus Marzanna 

Kamińska 

7 w-f 

Zabawy ruchowe 

przy muzyce 

-rozwija koncentrację, 

poczucie rytmu 

-doskonali koordynację 

słuchowo-ruchową 

  aktywizująca Librus Marzanna 

Kamińska 

8 e. polonistyczno-

społeczna 

Wprowadzenie w 

świat malarstwa. 

 

-porównuje szkic z obrazem 

na płótnie, wypisuje 

podobieństwa i różnice 

 

 Ćwicz. s.6-7 Librus Marzanna 

Kamińska 



9 e .przyrodnicza 

Podsumowanie 

wiadomości o życiu 

w ekosystemie-łąka. 

 

-rozpoznaje i nazywa rośliny i 

zwierzęta występujące na 

ilustracji 

-odczytuje ciekawostki na 

temat świata przyrody 

-rozpoznaje zwierzęta i ich 

młode 

 Podr. s.46-47, ćwicz. s.52 

 Poszukująca, praca z 

tekstem 

Librus Marzanna 

Kamińska 

10 e. techniczna 

Zwierzęta na łące-

makieta. 

-lepi zwierzęta i rośliny 

-układa kompozycję 

przedstawiającą łąkę i jej 

mieszkańców 

 Działania praktyczne Librus Marzanna 

Kamińska 

11 w-f 

Zabawy i gry rzutne. 

-doskonali rzuty i podania 

piłki 

 Aktywizujące 

zabawa 

Librus Marzanna 

Kamińska 

12 e. polonistyczna 

Bliżej sztuki-

muzyka Witolda 

Lutosławskiego. 

-czyta tekst informacyjny 

-porównuje pracę 

kompozytora i poety 

-wyjaśnia niezrozumiałe 

pojęcia 

 Podr.s.46-47, ćwicz.s.8 

Internet 

Librus Marzanna 

Kamińska 

13 e. matematyczna 

Rozwiązywanie 

zadań tekstowych. 

-rozwiązuje zadania tekstowe 

na porównywanie różnicowe 

 Ćwicz. s.53-54 Librus Marzanna 

Kamińska 



-wykorzystuje umiejętności 

matematyczne w sytuacji z 

życia codziennego 

14 e. plastyczna 

Martwa natura-

kompozycja z 

owoców i 

kwiatów. 

-dostrzega i nazywa barwy 

występujące w naturze 

-potrafi namalować martwą 

naturę z ułożonej kompozycji 

-rozwija wrażliwość 

estetyczną 

  Librus Marzanna 

Kamińska 

15 e. polonistyczna 

Doskonalenie 

umiejętności 

pisania instrukcji. 

Ćwiczenia 

gramatyczne i 

ortograficzne. 

-w oparciu o ilustracje pisze 

instrukcję malowania obrazu 

-zamienia zdania rozwinięte 

na proste 

-zna i stosuje zasadę pisania 

nie z czasownikami i 

przymiotnikami 

 Ćwicz.s.9-10 Librus Marzanna 

Kamińska 

16 e. matematyczna 

Zadania tekstowe-

różne sposoby 

zapisywania 

obliczenia zadań. 

-zapisuje działania na 

drzewkach liczbowych 

-myśli logicznie 

-układa teksty zadań do 

podanych działań 

 Ćwicz.s.55 Librus Marzanna 

Kamińska 



17 e. muzyczna 

Czy muzykę 

można 

namalować? 

-zna podstawowe wiadomości 

o życiu i twórczości W. 

Lutosławskiego 

-wykonuje improwizację 

ruchową do wybranego 

utworu 

 Karty muzyczne-s.28 Librus Marzanna 

Kamińska 

18 w-f 

Marszobieg w 

terenie. 

-doskonali wytrzymałość 

biegową 

-potrafi zaplanować 

marszobieg dostosowany do 

swoich możliwości 

 aktywizujące Librus Marzanna 

Kamińska 

19 Zajęcia 

rozwijające 

zainteresowania 

Rozwiązywanie 

zadań na 

porównywanie 

różnicowe i 

ilorazowe. 

 

-rozwija logiczne myślenie 

-rozwiązuje zadania złożone 

 Problemowa, ćwiczeniowa Librus Marzanna 

Kamińska 

20 Religia 

 

Temat do realizacji: 

Przygotowanie i przyniesienie 

darów. Podręcznik  str.135-

137 

Zadania – podręcznik -str.136-137 

 

 

Praca z podręcznikiem 

,książeczki do nabożeństwa 

 

 

Librus,Gmail Aleksandra 

Czulińska 



 

Temat: Jezus jest obecny 

pod postacią chleba i wina.. 

.Podręcznik -str.138-139 

 

 

.Wykonanie zadań- podręcznik -

str.138-139 

 

Praca z podręcznikiem 

,książeczki do nabożeństwa 

 

 


