
 

 

Lp. Dla klasy 3b Wychowawca: Bożena Oleszczuk 

 Przedmiot 
Edukacja 

wczesnoszkolna 

Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i 
rozszerzające 

Metody pracy, formy realizacji, 
propozycje od nauczyciela, linki 

Kontakt z 
nauczycielem 

Imię i nazwisko 
nauczyciela 

 25. 05. 2020 r.      
1. Temat: Pisanie z pamięci. - zmień  formę podanego czasownika 

w zdaniu tak, aby powstało 
opowiadanie 

 

 - ćw. pol.- społ. s. 45 

 

dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk  

2. Temat: Samo- się- pisanie- piękno 
w poezji Joanny Kulmowej. 

- policz  wersy w przeczytanych 
wierszach 
- wskaż w wierszu rymujące się 
wyrazy 
 

 - podr. pol.- społ. s. 64 
- ćw. pol.- społ. s. 46- 47 
 

dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk  

3. Temat: Bezpieczeństwo w czasie 
wypoczynku- udzielanie pierwszej 
pomocy. 

- podaj przykłady zagrożeń dla ludzi ze 
strony zwierząt 
- omów zasady udzielania pierwszej 
pomocy 
- wyjaśnij zasady bezpiecznego 
zachowania się na lotnisku i w lesie 

 - podr. mat.- przyr. s. 66- 68 
- ćw. mat.- przyr. s. 78 

dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk  

 26. 05. 2020 r.      

1. Temat: Zabawy i gry doskonalące 
technikę indywidualną piłkarza, 
siatkarza i koszykarza. 

- rozwijaj edukację społeczną i 
motoryczna w grze w siatkówkę, 
koszykówkę  i piłkarza 

 - podająca, indywidualna dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk 

2. Temat: Moja mama- portret. - narysuj portret swojej mamy  - podająca, poszukująca, indywidualna dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk 

3. Temat: Rozwiązywanie i układanie 
zadań tekstowych do działań lub 
ilustracji. 

- ułóż tekst zadania do ilustracji  - podr. mat.- przyr. s. 69 
- ćw. mat.- przyr. s. 79 

dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk 

4. Temat: Rozwijanie świadomości 
poetyckiej dzieci poprzez poezję 
wyobrażeniową. 

- ułóż i napisz dialog 
 

 - podr. pol.- społ. s. 65 
- ćw. pol.- społ. s. 48 
 

dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk 

5. Temat:  Konkurs ortograficzny 
„ Mistrz ortografii’’. 

- uzupełnij test 
 

 - https://www.dyktanda.net/dyktando-42.php 
 

dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk 

 27. 05. 2020 r.      

 
1. 
 
 

Temat: Zabawy i gry przydatne w 
nauczaniu gry w palanta. 

- doskonal walory  gry w palanta  - podająca, indywidualna dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk 

2. Temat: Wakacyjne plany- technika 
dowolna. 

- przedstaw swoją pracę plastyczną 
wybraną przez siebie techniką 
 

 - podająca, poszukująca, indywidualna dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail  

Bożena Oleszczuk 

3. Temat: Rozwijanie świadomości - stosuj zasady pisowni wyrazów z ó  - ćw. pol.- społ. s. 49 dziennik  elektroniczny, tel., Bożena Oleszczuk 

https://www.dyktanda.net/dyktando-42.php


 

 

poetyckiej dzieci poprzez poezję 
wyobrażeniową. 

 
 
 

 
 

Gmail 

 
4. 
 

Temat: Zadania różne- obliczenia 
zegarowe i kalendarzowe. 

- rozwiąż zadania tekstowe  - podr. mat.- przyr. s. 70 
- ćw. mat.- przyr. s. 80 

dziennik  elektroniczny tel., 
Gmail,  

Bożena Oleszczuk 

 28. 05. 2020 r.      

1. Temat: Ćwiczenia korekcyjne z 
piłkami. 

-  doskonal taktyki w grze w 
siatkówkę, piłkę nożna i koszykówkę 

 - podająca, poszukująca, indywidualna 
 

dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk  

2. Temat: Pierwsze wprawki poetyckie 
zainspirowane zabawnymi 
wierszami Michała Rusinka.  

- dokonaj analizy przeczytanych 
wierszy zgodnie z poleceniami 

 - podr. pol.- społ. s. 66- 67 
- ćw. pol.- społ. s. 50-51 
 

dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk 

3. Temat: Z uśmiechem i piosenką na 
wakacje. 

- wykonaj układ ruchowy do piosenki 
 

 - podająca, poszukująca, indywidualna 
 

dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk 

4. Temat: Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 

- stosuj zasady kolejności 
wykonywania działań 

 - podr. mat.- przyr. s. 71 
- ćw. mat.- przyr. s. 81 

dziennik  elektroniczny,  tel., 
Gmail,  

Bożena Oleszczuk 

5. Temat: Dodawanie i mnożenie- 
kolejność wykonywania działań. 

- wykonaj obliczenia zgodnie z 
kolejnością wykonywania działań 

 https://www.matzoo.pl/klasa3/dodawanie-i-
mnozenie-kolejnosc-dzialan_15_72 
 

dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk 

 29. 05. 2020 r.      

1. Temat: Wakacyjna żaglówka. wykonaj łódkę z trzech materiałów  
 

 - podająca, poszukująca, indywidualna dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk 

2. Temat: Utrwalenie pisowni 
wyrazów z rz i ż. 

- wymień zasady pisowni wyrazów z rz 
- podaj przykłady pisowni wyrazów z ż 
- uporządkuj wyrazy alfabetycznie 
 

 - ćw. pol.- społ. s. 52-53 dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk 

INFORMATYKA 
 

Edukacja informatyczna Zadania z klasy 3  
www.pisupisu.pl 
www.matzoo.pl 

dziennik elektroniczny Piotr Kapusta  

RELIGIA 

1 religia 
Temat:,, Bóg dawcą 
pokoju”.Podrecznik-str.157-159 

Zadania – str.157 
Praca z podręcznikiem, książeczka do 
nabożeństwa 

Librus, Gmail Aleksandra Czulińska 

2 religia 
Temat: Ciąg dalszy tematu:,, Bóg 
dawcą pokoju” .Podręcznik -str.157-
159 

Zadania -str.158-dla 
wszystkich; zadania -str.159-
dla chętnych 

Praca z podręcznikiem ,książeczki do 
nabożeństwa 

Librus ,Gmail Aleksandra Czulińska 

J.ANGIELSKI 

1. J.angielski 

Revison Game 1 and 2 – powtórzenie 
całego materiału 

Zapisać słówka 

Zeszyt ćwiczeń 1/60; zagrać w grę, 
1/70; podpisać obrazki 

Zeszyt ćwiczeń 2/70; napisać zdania 

 

 

 

Zeszyt ćwiczeń. 

 

Librus, poczta gmail Joanna Momotowska 

https://www.matzoo.pl/klasa3/dodawanie-i-mnozenie-kolejnosc-dzialan_15_72
https://www.matzoo.pl/klasa3/dodawanie-i-mnozenie-kolejnosc-dzialan_15_72
http://www.pisupisu.pl/
file:///C:/Users/piotr/Dysk%20Google/rok%20szkolny%202019-20/kształcenie%20na%20odległość/www.matzoo.pl


 

 

2. J.angielski 

Revison Game 1 and 2 – powtórzenie 
całego materiału 

 

Napisać słówka. 

Zeszyt ćwiczeń 1/62; zagrać w grę, 
1/71 – podpisać obrazki 

 

Zeszyt ćwiczeń 2/71; napisać 
odpowiedzi. 

 

 

 

Zeszyt ćwiczeń. 
 

Librus,poczta gmail Joanna Momotowska 

1. informatyka 

Kontynuujemy naukę 

programowania w 

Pixblocks. 

W miarę możliwości 

programowo 

sprzętowych  

rozwiązujcie kolejne 

zadania z Pixblocks, 

Program do pobrania: 

https://pixblocks.com/ 

W przypadku braku 

loginu lub hasła do 

pixbocks proszę o 

kontakt na adres: 

piotr.kapusta@spwerbko

wice.pl 

 

 

Praca z komputerem w 

Internecie 

 

dziennik 

elektroniczny 

e-mail: 

piotr.kapusta@sp

werbkowice.pl 

Piotr Kapusta 

 

RELIGIA: 

Wiersz 1-25.05.20 

Wiersz 2-29.05.20 



 

 

 

J.ANGIELSKI: 

25.05.20-29.05.20 

 

 

 


