
                                                                       

 

Lp. Dla klasy 3c Wychowawca: Marzanna Kamińska 

 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 

 -przeczytaj płynnie , z właściwą intonacją 
wiersze A. Frączek 

-wskaż rymy 

-podaj pięć wyrazów, które mają dwa 
znaczenia 

 

Praca z tekstem-
podr.s.62-63 

Ćwicz.s.42 

Librus, telefoniczny Marzanna Kamińska 

2 
e. 
matematyczna 

-przerysuj do zeszytu tabelę i zapisz liczby 
-uporządkuj znaki rzymskie rosnąco 

-wykonaj dodawanie i odejmowanie liczb 
za pomocą znaków rzymskich  

 
Podr. s. 65 
Ćwicz. s. 76 

Librus, telefoniczny Marzanna Kamińska 

3 e. polonistyczna 

- pokoloruj części mowy zgodnie ze 
wskazanym kolorem 

- określ liczbę rzeczowników, 
czasowników i przymiotników 

- przepisz zdania zgodnie z podanym 
warunkiem 

 Ćwicz. s.43 Librus, , telefoniczny Marzanna Kamińska 

4 
e. 
matematyczna 

- rozwiąż zadania tekstowe według 
własnej strategii 

- zaplanuj swoje wakacyjne wydatki 

 Ćwicz. s. 77 Librus, telefoniczny Marzanna Kamińska 



5 

e. polonistyczna 

 

-  napisz zdrobnienia nazw członków 
rodziny 

- uzupełnij zdania czasownikami w 
odpowiedniej formie 

- napisz wyrazy rozpoczynające się i 
kończące literą u 

 

Ćwicz. s. 44-45 

 

Librus, telefoniczny Marzanna Kamińska 

6 w-f 
-rozwijaj szybkość, zwinność i skoczność 

- wykonaj kilka skoków w dal 

 Forma zabawowa Librus, telefoniczny Marzanna Kamińska 

7 
Edukacja 
polonistyczna 

- przeczytaj  z  odpowiednią intonacją 
wiersze J. Kulmowej 

- policz wersy 

- zapisz wyrazy rymujące się 

 

 

Podr. s 64-65 

Ćwicz. s. 46-47 
Librus, telefoniczny Marzanna Kamińska 

8 
Edukacja 
polonistyczna 

- odpowiedz na pytania dotyczące treści 
wiersza 

- napisz dialog z postacią fantastyczną 

- bądź twórczy i kreatywny  

 

Podr. s. 65 

Ćwicz. s. 48 

Librus, telefoniczny Marzanna Kamińska 

9 
Edukacja 
przyrodnicza 

- zapoznaj się z  zasadami  zachowania się 
na lotnisku oraz na górskim szlaku 

- zapisz propozycje rozwiązania problemu 

- opowiedz  bliskiej osobie na podstawie 
ilustracji, jak należy udzielić pierwszej 
pomocy 

 

Podr. s. 66-68 

Ćwicz. s. 78 

Librus, telefoniczny Marzanna Kamińska 



10 E. muzyczna 

- wykonaj poprawnie ćwiczenia 
oddechowe, artykulacyjne i dykcyjne 

 - wyjaśnij, co to jest dykcja 

 

Karty muzyczne 

 

Librus, telefoniczny Marzanna Kamińska 

11 

E. 
matematyczna 

 

 

- rozwiąż w zeszycie zadanie tekstowe 

- ułóż i zapisz zadanie do sytuacji 
przedstawionej na ilustracji 

- ułóż tekst zadania do podanego 
działania 

 

Podr. s. 69 

Ćwicz. s.79 

Librus, telefoniczny Marzanna Kamińska 

12 w-f 

 

- ćwicz umiejętności przydatne w grach 
zespołowych (rzuty i chwyty piłki, odbicia) 

 Forma zabawowa Librus, telefoniczny Marzanna Kamińska 

13 E. plastyczna 

   

- wykonaj techniką dowolną pracę 
plastyczną pt. „Wakacyjne plany” 

  Librus, telefoniczny Marzanna Kamińska 

14 E. polonistyczna 

 

- napisz poprawnie wyrazy zawierające ó 

- podpisz ilustracje 

- ułóż i zapisz zdania z wyrazami z ó 

 .Ćwicz. s. 49 Librus, telefoniczny Marzanna Kamińska 

15 
E. 
matematyczna 

 

- wykonaj obliczenia kalendarzowe i 
czasowe 

- rozwiąż zadanie tekstowe  

 

 Ćwicz. s.80 Librus, telefoniczny Marzanna Kamińska 



16 E. techniczna 
- wykonaj wakacyjną żaglówkę z 
materiałów z recyklingu 

 

https://dzieciaki w 
domu.pl/2014/08/lodki-
z-nakretek-i-pokrywek-
zabawki-z-
recyklingu.html 

Librus, telefoniczny Marzanna Kamińska 

17 E. polonistyczna 

- przeczytaj wiersze M. Rusinka 
„Prysznic”, „Szafa”, „Lampka nocna” 

- wyjaśnij przeznaczenie przedmiotów 

- dokonaj oceny wierszy 

 

Podr. s.66-67 

Ćwicz. s.50 

Librus, telefoniczny Marzanna Kamińska 

18 
Zaj. rozwijające 
zainteresowania 

- rozwiąż zadania i quizy  

Strona internetowa: 

matematycznezoo 
Librus, telefoniczny Marzanna kamińska 

19 Religia 
Temat:,, Bóg dawcą pokoju”.Podrecznik-
str.157-159 

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

Librus, Gmail 
Aleksandra 
Czulińska 

20 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, 
książeczka do 
nabożeństwa 

Librus, Gmail Aleksandra 
Czulińska 

21 Język angielski Art – czytamy o sztuce. 
 
Podręcznik str.70 
Zeszyt ćwiczeń; 1,2/57 

 Podręcznik. 
Zeszyt ćwiczeń. 

Librus poczta gmail Joanna 
Momotowska 

22 Język angielski Czytamy, słuchamy i odgrywamy 
historyjkę obrazkową. 
 
Podręcznik str.71 – posłuchać nagrania 
Zeszyt ćwiczeń; 1,2/58 

 Podręcznik. 
Zeszyt ćwiczeń. 
Strony internetowe: 
Sparks Fun Zone ( 
Level 3)  I Gold 
Sparks/ Learning 
Resources 
 

Librus poczta gmail Joanna 
Momotowska 



 
 
 
 
 
23 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@spwerbkowice.pl 

 

 
Praca z komputerem 

w Internecie 

 

dziennik elektroniczny 

e-mail: 

piotr.kapusta@spwerbkowice.pl 
Piotr Kapusta 

 


