
 

Lp. Dla klasy IIIa Wychowawca: Bożena Pruś 

 Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, 

formy realizacji, 

propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z nauczycielem 
imię i nazwisko 

nauczyciela 

1. e. polonistyczna 

Rozwijanie wyobraźni –

opisywanie dzieła sztuki. 

Ćwiczenia gramatyczne i 

ortograficzne. 

 

-zapisz wyrazy ze spółgłoskami 

miękkimi; 

- wyszukaj wyrazy o podobnym 

znaczeniu. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  cz,2,,Oto 

ja”, zeszyt ćwiczeń 

cz.4 ,,Oto ja”, zeszyt 

przedmiotowy. 

Librus 

e-mail  

bozena.prus@spwerbkowice.pl 

Bożena Pruś 

2 e. matematyczna 

Dodawanie liczb trzycyfrowych 

w zakresie 1000. 

 

-bezbłędnie dodawaj liczby 

trzycyfrowe. 

 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

matematyczno-

przyrodniczy 

cz.2,,Oto ja”, zeszyt 

ćwiczeń cz.2,,Oto ja”, 

zeszyt przedmiotowy 

 Bożena Pruś 

3 
e. przyrodnicza 

Podsumowanie wiadomości o 

ekosystemie – gospodarstwo 

wiejskie.    

                                           - 

wymień ptaki i ssaki w 

gospodarstwie wiejskim; 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

matematyczno-

przyrodniczy 

cz.2,,Oto ja”, zeszyt 

ćwiczeń cz.2,,Oto ja”, 

zeszyt przedmiotowy 

 Bożena Pruś 



-ułóż zagadkę na temat 

wybranego zwierzęcia w 

gospodarstwie wiejskim. 

4. e. muzyczna  

Jestem kompozytorem-twórcze 

zabawy z dźwiękiem.   

-wymień nazwiska trzech 

poznanych kompozytorów; 

-rozpoznaj brzmienie trąbki. 

 Met. aktywizujące.  Bożena Pruś 

5 

wych. fizyczne i  

e. zdrowotna 

Zabawy i gry w doskonaleniu 

techniki zespołowych gier 

sportowych.   

                                                   

-usprawnij cechy 

psychomotoryczne; 

-ćwicz umiejętności techniczne 

przydatne w uprawianiu gier 

zespołowych. 

 Met. aktywizujące.  Bożena Pruś 

6. e. polonistyczna 

 

Czym jest dla mnie sztuka? 

-wyjaśnij co to jest sztuka; 

-wymień 2-3 sławnych artystów 

sztuki; 

 

 

 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  cz,2,,Oto 

ja”, zeszyt ćwiczeń 

cz.4 ,,Oto ja”, zeszyt 

przedmiotowy.  

 Bożena Pruś 



7 e. matematyczna  

Odejmowanie liczb 

trzycyfrowych w zakresie 

1000. 

-poprawnie odejmuj liczby 

trzycyfrowe. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

matematyczno-

przyrodniczy 

cz.2,,Oto ja”, 

zeszyt ćwiczeń 

cz.2,,Oto ja”, 

zeszyt 

przedmiotowy 

 Bożena Pruś 

8 
e. techniczna 

W poszukiwaniu ciekawych 

budynków- sesja fotograficzna. 

- wyjaśnij co to jest 

perspektywa; 

-przedstaw ciekawy budynek w 

swojej miejscowości. 

 

 

Met. aktywizujące, 

praktycznego 

działania. 

 Bożena Pruś 

9. zaj. rozwijające 

uzdolnienia 

Rozwiązywanie 

wieloetapowych zadań z 

treścią.              

  

- rozwiąż zadania o 

podwyższonym stopniu trudności  

                                                              

 

 Met. aktywizujące.  Bożena Pruś 



 

10 
e. plastyczna 

 Drzewo – użycie materiałów 

różnej faktury. 

 

- wykonaj pracę używając 

materiałów o różnej fakturze; 

- wykaż się pomysłowością w 

działaniu. 

 Met. ekspresji 

twórczej. 
 Bożena Pruś 

11. 
 e. polonistyczna 

Abstrakcja czy pejzaż? 

 

- napisz zdania do ilustracji 

przedstawiającej dzieło sztuki; 

-zapisz pytania do podanych 

odpowiedzi. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  cz,2,,Oto 

ja”, zeszyt ćwiczeń 

cz.4 ,,Oto ja”, zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

12. 
e. polonistyczna 

Co pamiętam na temat sztuki? 

 

-samodzielnie rozwiąż 

krzyżówkę ; 

-zapamiętaj  zasady panujące w 

muzeum. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  cz,2,,Oto 

ja”, zeszyt ćwiczeń 

cz.4 ,,Oto ja”, zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

13. wych. fizyczne i  

e. zdrowotna 

Skok w dal sposobem 

naturalnym. 

 

-rozwijaj szybkość i skoczność; 

- wykonaj skok w dal poprawny 

pod względem technicznym. 

 
Met. aktywizujące. 

 Bożena Pruś 

14. 
e. matematyczna 

Obliczenia wagowe – 

wprowadzenie tony.  

 

-poprawnie stosuj poznane 

skróty dotyczące wagi. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

matematyczno-

przyrodniczy 

cz.2,,Oto ja”, zeszyt 

 Bożena Pruś 



ćwiczeń cz.2,,Oto ja”, 

zeszyt przedmiotowy. 

15. 
e. polonistyczna  

Sztuka w wierszu Joanny 

Kulmanowej ,, Po niczemu”. 

 

-przeczytaj wiersz z odpowiednią 

intonacja; 

-napisz kilka zdań na temat 

wiersza. 

 

 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  cz,2,,Oto 

ja”, zeszyt ćwiczeń 

cz.4 ,,Oto ja”, zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

16. wych. fizyczne i  

e. zdrowotna 

Improwizacja ruchowa do 

muzyki. 

 

- zilustruj ruchem muzykę. 

 

 Met. praktycznego 

działania.  
 Bożena Pruś 

17. e. matematyczna 

Obliczanie odległości-używanie 

pojęcia kilometr w sytuacji 

życiowej. 

 

-poprawnie oblicz odległości; 

-zamieniaj jednostki długości. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

matematyczno-

przyrodniczy 

cz.2,,Oto ja”, zeszyt 

ćwiczeń cz.2,,Oto ja”, 

zeszyt przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

18. 

 

e. polonistyczna 

Rozwijanie słownictwa dzieci-

ćwiczenia gramatyczne i 

ortograficzne. 

 

-utwórz rodziny od podanych 

wyrazów; 

-wyszukaj poznane części mowy; 

-zastosuj poznane  zasady 

ortograficzne.  

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  cz,2,,Oto 

ja”, zeszyt ćwiczeń 

cz.4 ,,Oto ja”, zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 



19. e. polonistyczna  

 Józef Piłsudski- patron szkoły – 

życie i działalność polityczna – 

prezentacja multimedialna. 

 

- zapoznaj się z  życiem i 

działalnością patrona szkoły; 

- korzystaj ze źródeł informacji. 

 

 
Met. podająca. 

 Bożena Pruś 

20. e. polonistyczna  

Redagowanie wiersza pt. ,,Moja 

szkoła”. 

 

-samodzielnie napisz wiersz; 

- badź kreatywnym. 

 
Met. aktywizujące. 

 Bożena Pruś 

21. e. społeczna 

Jakie wartości możemy czerpać z 

postawy Józefa Piłsudskiego ? 

 

- wskaż wartości, którymi należy 

się kierować w życiu  ;  

- wnioskuj na podstawie 

informacji. 

 
Met poszukująca.  

 Bożena Pruś 

22. e. plastyczna  

,,Szkoła moich marzeń ”– praca 

plastyczna . 

 

- wykonaj estetycznie pracę 

plastyczną ; 

- wykaż się kreatywnością. 

 Met. ekspresji 

twórczej. 
 Bożena Pruś 



23. 
wych. fizyczne i  

e. zdrowotna 

Gry i zabawy na świeżym 

powietrzu. 

 

- rozwijaj sprawność 

motoryczną; 

-spędzaj aktywnie czas wolny. 

 

 Met. praktycznego 

działania. 
 Bożena Pruś 

24. e. polonistyczna  

Rozważania na temat piękna na 

podstawie ,, Bajki” H. 

Sienkiewicza. 

 

- wyjaśnij jaki związek ma 

piękno z dobrem; 

-przeczytaj fragmenty ,,Bajki” 

które są odpowiedzią na podane 

pytania. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  cz,2,,Oto 

ja”, zeszyt ćwiczeń 

cz.4 ,,Oto ja”, zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

25. e. matematyczna 

Czy już potrafisz?-powtórzenie 

wiadomości i umiejętności 

dotyczących obliczeń wagowych 

i odległości. 

 

- poprawnie licz; 

-wskaż rozwiązanie zadania. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

matematyczno-

przyrodniczy 

cz.2,,Oto ja”, zeszyt 

ćwiczeń cz.2,,Oto ja”, 

zeszyt przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

26. e. przyrodnicza  

Stolice, osobliwości i zabytki 

Polski. 

 

-wymień ciekawostki na temat 

wybranych regionów Polski. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

matematyczno-

przyrodniczy 

cz.2,,Oto ja”, zeszyt 

ćwiczeń cz.2,,Oto ja”, 

zeszyt przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 



27. 
zaj. rozwijające 

uzdolnienia 

Rozwiązywanie zadań –logiczne 

myślenie. 

 

- wykorzystaj logiczne myślenie 

przy rozwiązywaniu zadań z 

treścią . 

 
Met. aktywizujące 

 Bożena Pruś 

28. e. matematyczna 

Utrwalenie wiadomości – 

obliczenia kalendarzowe, 

obwodów figur geometrycznych. 

 

- wykorzystaj znajomość 

kolejności dni tygodnia do 

wskazania prawidłowej 

odpowiedzi; 

-dokonaj obliczeń obwodów 

figur geometrycznych. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

matematyczno-

przyrodniczy 

cz.2,,Oto ja”, zeszyt 

ćwiczeń cz.2,,Oto ja”, 

zeszyt przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

29. e. polonistyczna 

Jaki /jaka jestem –poszukiwanie 

piękna w sobie samym . 

 

- wymień pozytywne cechy 

charakteru; 

- dokonaj samooceny swojego 

zachowania . 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  cz,2,,Oto 

ja”, zeszyt ćwiczeń 

cz.4 ,,Oto ja”, zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

30. e. muzyczna   

Emocje ukryte w muzyce. 

 

- wsłuchaj się w odgłosy 

przyrody; 

- twórz  proste rytmy. 

 
Met. aktywizujące 

 Bożena Pruś 



31. 
wych. fizyczne i  

e. zdrowotna 

Dzień Sportu. 

 

-kształtuj nawyk aktywności 

ruchowej w rodzinie; 

- aktywnie spęczaj czas wolny .  

 Met. praktycznego 

działania  
 Bożena Pruś 

32. e. polonistyczna 

Próba wyjaśnienia tego, co 

naprawdę jest dziwne w oparciu 

o wiersz ,,Dziwadło” Natalii 

Usenko. 

 

-płynnie i poprawnie przeczytaj 

wiersz; 

-wyjaśnij znaczenie słowa 

dziwadło. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  cz,2,,Oto 

ja”, zeszyt ćwiczeń 

cz.4 ,,Oto ja”, zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

33. e. matematyczna  

Odcinki równoległe i 

prostopadłe- mierzenie długości. 

 

-wskaż i narysuj odcinki 

prostopadłe i równoległe. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

matematyczno-

przyrodniczy 

cz.2,,Oto ja”, zeszyt 

ćwiczeń cz.2,,Oto ja”, 

zeszyt przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

34. e. techniczna 

Dziwadło- praca przestrzenna 

wykonana z różnych materiałów. 

 

-wykonaj dziwadło z 

przygotowanych przez siebie 

materiałów. 

 Met. ekspresji 

twórczej 
 Bożena Pruś 



35.  e. polonistyczna 

Pisanie twórczych opowiadań 

zainspirowanych tekstem 

fantastycznym. 

 

-wskaż elementy fantastyczne i 

realistyczne w opowiadaniu o 

myszce i olbrzymie; 

- napisz własne opowiadanie 

twórcze. 

 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  cz,2,,Oto 

ja”, zeszyt ćwiczeń 

cz.4 ,,Oto ja”, zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

36. e. matematyczna 

Zadania na logiczne myślenie. 

Doskonalenie techniki liczenia. 

 

-ułóż pytania do podanych zadań 

tekstowych; 

-poprawnie podaj obliczenia w 

zakresie 1000. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

matematyczno-

przyrodniczy 

cz.2,,Oto ja”, zeszyt 

ćwiczeń cz.2,,Oto ja”, 

zeszyt przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

37. e. polonistyczna 

Tworzenie i rozwijanie zdań . 

Utrwalenie rzeczownika i 

przymiotnika. 

 

-rozwijaj zdania; 

-wskaż rzeczowniki i 

przymiotniki. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  cz,2,,Oto 

ja”, zeszyt ćwiczeń 

cz.4 ,,Oto ja”, zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

38. e. matematyczna 

Wprowadzenie algorytmu 

mnożenia pisemnego bez 

przekroczenia progu 

dziesiątkowego. 

 

-oblicz działania na mnożenie 

sposobem pisemnym. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

matematyczno-

przyrodniczy 

cz.2,,Oto ja”, zeszyt 

ćwiczeń cz.2,,Oto ja”, 

zeszyt przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 



39. e. przyrodnicza 

Gry i zabawy przyrodnicze. 

 

-wykorzystaj informacje o 

krajach Unii Europejskiej w grze 

Europejski turysta; 

-wskaż na mapie Europy państwa 

UE. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

matematyczno-

przyrodniczy 

cz.2,,Oto ja”, zeszyt 

ćwiczeń cz.2,,Oto ja”, 

zeszyt przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

40. e. muzyczna 

Łamijęzyczki na lekcjach 

muzyki. 

 

-wykonaj poprawnie ćwiczenia 

oddechowe, artykulacyjne i 

dykcyjne; 

- wyjaśnij, co to jest dykcja. 

 
Met. aktywizujące 

 Bożena Pruś 

41. 
wych. fizyczne i  

e. zdrowotna 

Zabawy i gry ruchowe z 

akcentem na skoczność. 

 

- usprawnij podstawowe cechy 

motoryczności; 

-poznaj ćwiczenia na poprawę 

skoczności. 

 Met. praktycznego 

działania 
 Bożena Pruś 

42. e. polonistyczna 

Metafora- czy magia słów? 

 

-uważnie czytaj i odpowiadaj na 

pytania dotyczące tekstu; 

-wyjaśnij podwójne znaczenie 

podanych wyrazów. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  cz,2,,Oto 

ja”, zeszyt ćwiczeń 

cz.4 ,,Oto ja”, zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 



43. e. matematyczna 

Rozwiązywanie zadań 

tekstowych –doskonalenie 

umiejętności mnożenia 

sposobem pisemnym. 

 

-mnóż liczby dwucyfrowe i 

trzycyfrowe przez jednocyfrową. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

matematyczno-

przyrodniczy 

cz.2,,Oto ja”, zeszyt 

ćwiczeń cz.2,,Oto ja”, 

zeszyt przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

44. e. techniczna 

Europa od kuchni- 

przygotowanie potrawy 

wybranego kraju. 

 

-poznaj charakterystyczne 

potrawy kilu państw 

europejskich; 

- wykonaj potrawę zgodnie z 

przepisem. 

 Met. praktycznego 

działania 
 Bożena Pruś 

45.  
Zaj. rozwijające 

uzdolnienia 

Doskonalenie umiejętności 

wykonywania obliczeń na 

mnożenie sposobem pisemnym. 

 

- biegle mnóż sposobem 

pisemnym . 

 
Met. aktywizujące  

 Bożena Pruś 

46. e. polonistyczna 

Moja babcia , mój dziadek- 

redagowanie opisu postaci. 

 

- napisz opis swojej babci lub 

dziadka; 

-bądź kreatywny i twórczy. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  cz,2,,Oto 

ja”, zeszyt ćwiczeń 

cz.4 ,,Oto ja”, zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 



47. e. matematyczna 

Liczby parzyste i nieparzyste. 

Znaki rzymskie. 

 

- wskaż liczby parzyste i 

nieparzyste; 

-podaj oznaczenia liczb 

arabskich znakami rzymskimi. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

matematyczno-

przyrodniczy 

cz.2,,Oto ja”, zeszyt 

ćwiczeń cz.2,,Oto ja”, 

zeszyt przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

48. e. społeczna  

Jakie wartości mogę czerpać od 

moich dziadków? 

 

-wskaż najlepsze cechy 

charakteru swoich dziadków; 

- kieruj się  w życiu wartościami. 

 
Met. poszukujące 

 Bożena Pruś 

49. 
wych. fizyczne i  

e. zdrowotna 

Gry i zabawy przygotowujące do 

gry w piłkę ręczną . 

 

- ćwicz podania i chwyty w 

miejscu i w ruch; 

-rozwijaj siłę i celność rzutu. 

 Met. praktycznego 

działania 
 Bożena Pruś 

50. e. polonistyczna 

Zabawy wyrazami- wyrazy 

wieloznaczne. 

 

-płynnie i z intonacją przeczytaj 

wiersz; 

-wskaż w wierszu rymy i wersy. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  cz,2,,Oto 

ja”, zeszyt ćwiczeń 

cz.4 ,,Oto ja”, zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 



51.  e. matematyczna  

Rozwiązywanie zadań 

tekstowych dotyczących obliczeń 

pieniężnych. 

 

-podaj  sposób rozwiązania 

zadania; 

-ułóż zadanie zgodnie z podanym 

warunkiem.  

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

matematyczno-

przyrodniczy 

cz.2,,Oto ja”, zeszyt 

ćwiczeń cz.2,,Oto ja”, 

zeszyt przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

52 e. plastyczna 

Przygotowanie reklamy 

wybranych państw europejskich 

w formie plakatu. 

 

-wykorzystaj wiedzę na temat 

państw Europy do 

zareklamowania wybranego 

państwa w formie plakatu; 

-wykonaj estetycznie i twórczo 

plakat. 

 Met. ekspresji 

twórczej 
 Bożena Pruś 

Lp. Dla klasy 3 a Wychowawca: Pruś Bożena 

 
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 

Let’s play – czytamy, słuchamy i 

odgrywamy historyjkę obrazkową 

oraz słuchamy na temat hobby 

Podręcznik str.64 

Posłuchaj nagrania historyjki 

obrazkowej i śledź tekst w 

podręczniku. 

 

Zeszyt ćwiczeń 2/51 i 1/52.     

 

Podręcznik. 

Zeszyt ćwiczeń. 

 

Librus poczta 

gmail 
Joanna Momotowska 



 

2. J. angielski 

Grace likes rollerblading – 

słuchamy i odgrywamy dialog oraz 

piszemy na temat hobby 

 

Podręczni 1/66 posłuchaj nagrania 

 

Zapisz słówka. 

Zad. 2/53 zeszyt ćwiczeń 

 

Podręcznik. 

Zeszyt ćwiczeń. 

Strony internetowe: 

Sparks Fun Zone ( Level 3)  I 

Gold Sparks/ Learning 

Resources 

  

 

Librus poczta 

gmail 
Joanna Momotowska 

3. J. angielski 

Which boy is Mike? – słuchamy, 

czytamy na temat hobby. 

Posłuchaj nagrania; podręcznik 2/67 

Zeszyt ćwiczeń 1/54; połącz wyrazy 

Zeszyt ćwiczeń 2/54; napisz zdania 

 

 

Podręcznik. 

Zeszyt ćwiczeń. 

Strony internetowe: 

Sparks Fun Zone ( Level 3)  I 

Gold Sparks/ Learning 

Resources 

  

 

 

Librus poczta 

gmail 
Joanna Momotowska 

4.  J. angielski 

 

Play the game – gramy w grę. 

 

 

 

Podręcznik. 

Zeszyt ćwiczeń. 

Librus poczta 

gmail 
Joanna Momotowska 



Podręcznik 1/68 ; posłuchaj 

nagrania. 

 

Napisz słówka. 

Zeszyt ćwiczeń; 1/55 – odpowiedz 

na pytania. 

Zeszyt ćwiczeń 2/55; napisz pytania 

i odpowiedzi. 

 

Strony internetowe: 

Sparks Fun Zone ( Level 3)  I 

Gold Sparks/ Learning 

Resources 

  

 

5. J. angielski 

Its Saturday morning – gramy w 

gry i śpiewamy piosenkę. 

Podręcznik str.69 

Zeszyt ćwiczeń 1/56; uzupełnij 

zdania. 

 

Podręcznik. 

Zeszyt ćwiczeń. 

 

Librus poczta 

gmail 
Joanna Momotowska 

Lp. Dla klasy III a Wychowawca: BożenaPruś 

 Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, 

formy realizacji, 

propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 

nauczycielem 

imię i nazwisko 

nauczyciela 

1 religia 

Temat:,, Stół łączy 

rodzinę”.Podrecznik-str.147-149 

Ciąg dalszy tego tematu. 

Zadania -str.147-149; Zadanie -str.149-dla 

chętnych 

Praca z 

podręcznikiem, 

książeczka do 

nabożeństwa 

Librus, Gmail Aleksandra Czulińska 

2 religia 
Temat: ,,Stół Eucharystii” . 

Podręcznik -str.150-152 

Zadania -str.151-dla wszystkich ;zadanie -

str.152-dla chętnych 
Praca z 

podręcznikiem 
Librus ,Gmail Aleksandra Czulińska 



,książeczki do 

nabożeństwa 

3 religia 
Temat: ,,Bóg  naszym Ojcem” . 

Podręcznik -str.153-156 
Zadania-str.154 

Praca z 

podręcznikiem, 

.książeczka do 

nabożeństwa  

Librus, Gmail Aleksandra Czulińska 

4 religia 

Temat: ,,Bóg  naszym Ojcem”. 

Podręcznik-str.153-156 ciąg dalszy 

tematu 

Zadania 155-dla wszystkich;zadanie-str.156-

dla chętnych 

Praca z 

podręcznikiem, 

książeczka do 

nabożeństwa 

Librus, Gmail Aleksandra Czulińska 

5 religia 
Temat:, ,Bóg dawcą pokoju”. 

Podręcznik-str.157-159 
Zadanie-str.157 

Praca z 

podręcznikiem, 

książeczka do 

nabożeństwa 

Librus.Gmail Aleksandra Czulińska 

 

Lp. Dla klasy 3a Wychowawca: Bożena Pruś 

 Przedmiot Zadania podstawowe 
Zadania dodatkowe  

i rozszerzające 

metody pracy, 

formy realizacji, 

propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 

nauczycielem 

imię i nazwisko 

nauczyciela 

11.05 Edukacja informatyczna 

Tworzenie prezentacji. 

Na zajęciach poznajemy programy oraz zasady tworzenia 
prezentacji multimedialnych. 

Podstawowym zadaniem dla tych, którzy nie mogą wykonać 
prezentacji jest wykonanie rysunku w programie graficznym pt. 
Mój ulubiony zwierzak. 

Uczniowie, którzy  mają warunki 
sprzętowo-programowe po zapoznaniu 
się z tematem wykonują prezentację pt. 
Moje ulubione zwierzaki. 

Prezentację pt Moje ulubione zwierzaki 
można wykonać na kilka sposobów: 
korzystając z programów Open Office, 
Libre Office, MSOffice lub konta poczty 

Praca z podręcznikiem 

Praca z komputerem w 

Internecie 

 

 

dziennik elektroniczny 

piotr.kapusta@spwerbkowice.pl 

 

Piotr Kapusta  

mailto:piotr.kapusta@spwerbkowice.pl


 

 

elektronicznej utworzonego na Gmailu - 
w tym przypadku wybierając aplikację 
Prezentacja. 

Z powodu braku dostępu do komputera, 
laptopa prezentację możesz również 
wykonać na smartfonie, tablecie 
korzystając z aplikacji Prezentacja. 

Pracę wysyłamy lub udostępniamy na 

adres: piotr.kapusta@spwerbkowice.pl 

zapisując plik o nazwie: imię i nazwisko 

ucznia, klasa. 

 

18.05 Edukacja informatyczna 

Prezentacja: Oto ja 

Podstawowym zadaniem dla tych, którzy nie mogą wykonać 
prezentacji jest wykonanie rysunku w programie graficznym pt. 
Oto ja -  mój autoportret. 

 

Uczniowie, którzy  mają warunki 
sprzętowo-programowe po zapoznaniu 
się z tematem wykonują prezentację pt. 
Oto ja. 

Prezentację pt. „Oto ja, moje hobby, 
zainteresowania” można wykonać na 
kilka sposobów: korzystając z 
programów Open Office, Libre Office, 
MSOffice lub konta poczty elektronicznej 
utworzonego na Gmailu - w tym 
przypadku wybierając aplikację 
Prezentacja. 

Pracę wysyłamy lub udostępniamy na 

adres: piotr.kapusta@spwerbkowice.pl 

zapisując plik o nazwie: imię i nazwisko 

ucznia, klasa. 

Praca z podręcznikiem 

Praca z komputerem w 

Internecie 

 

 

dziennik elektroniczny 

piotr.kapusta@spwerbkowice.pl 

 

 

Piotr Kapusta  

 

mailto:piotr.kapusta@spwerbkowice.pl

