
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. muzyczna 

Zaczarowany świat 

dziecięcych lat. 

-wysłuchaj nagrania 

muzycznego, określ nastrój, 
tempo, rytm. 

 
Met. aktywizujące 

Tel. 513030616 
Librus 
Poczta Gmail 

bozena.prus@g.spwerbkowice.pl 

Bożena Pruś 

2 
wych. fizyczne i  

e. zdrowotna 

Gry i zabawy doskonalące 

zwinność, zręczność, 

szybkość. 

- doceń wpływ ruchu na  

rozwój zdrowia  fizycznego. 

 
Met. praktycznego 

działania. 

 Bożena Pruś 

3 
e. polonistyczna 

Jestem poetą. Pisanie 

wiersza o wybranym 

przedmiocie. 

-napisz wiersz o książce, 

nadaj mu tytuł; 

- wypisz rymujące się 

wyrazy, policz zwrotki, 

wersy. 

 

 

 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  cz,2,,Oto 

ja”, zeszyt ćwiczeń 

cz.4 ,,Oto ja”, zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 



4. e. polonistyczna 

Utrwalenie pisowni 

wyrazów z rz i ż. 

 -wymień zasady pisowni 

wyrazów z rz i ż; 

- uporządkuj wyrazy 

alfabetycznie; 

 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  

cz,2,,Oto ja”, 

zeszyt ćwiczeń 

cz.4 ,,Oto ja”, 

zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

5 
e. 

matematyczna 

Obliczenia w zakresie 100. 

-stosuj kolejność 

wykonywania działań; 

- bezbłędnie oblicz sumy, 

różnice, iloczyny i ilorazy 

liczb.  

 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

matematyczno-

przyrodniczy 

cz.2,,Oto ja”, 

zeszyt ćwiczeń 

cz.2,,Oto ja”, 

zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

6. 
e. plastyczna 

Rysowanie mozaiki. 

-narysuj mozaikę według 

schematu, 

- ćwicz wyobraźnię 

przestrzenną. 

 

 Met. ekspresji 

twórczej 

 Bożena Pruś 



7 wych. fizyczne i  

e. zdrowotna 

Zabawy i gry doskonalące 

technikę indywidualną 

koszykarza. 

-zapoznaj się z 

podstawowymi założeniami 

taktycznymi gry w 

koszykówkę 

-doceń walory uprawiania 

sportu. 

 Met. aktywizujące   Bożena Pruś 

8 
e. matematyczna 

Oto wyzwania- zadania 

różne. 

- rozwiąż zadania 

utrwalające wiadomości i 

umiejętności matematyczne.  

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  

cz,2,,Oto ja”, 

zeszyt ćwiczeń 

cz.4 ,,Oto ja”, 

zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

9. 
e. społeczna 

Bezpieczeństwo podczas 

wakacyjnych wycieczek. 

- zapoznaj się z zasadami 

zachowania bezpieczeństwa 

podczas wycieczek; 

- stosuj poznane zasady na co 

dzień. 

 Met. podająca  Bożena Pruś 



10 
e. przyrodnicza 

Czy już potrafisz…- 

utrwalenie wiadomości i 

umiejętności przyrodniczych. 

 

-wskaż na mapie państwa 

sąsiadujące z Polską, 

-odgadnij zagadki o 

państwach europejskich.  

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

matematyczno-

przyrodniczy 

cz.2,,Oto ja”, zeszyt 

ćwiczeń cz.2,,Oto 

ja”, zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

11 zaj. rozwijające 

zainteresowania 

Obliczenia sposobem 

pisemnym z przekroczeniem 

progu dziesiątkowego. 

 

-poznaj sposób obliczeń z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego; 

-wykonaj bezbłędnie 

obliczenia. 

 
Met. problemowa 

 Bożena Pruś 

12. 
e. polonistyczna  

Czy już potrafisz – 

powtórzenie materiału. 

 

-wskaż w zdaniu poznane 

części mowy, 

-napisz opowiadanie; 

- użyj poznanych zasad 

ortograficznych. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  cz,2,,Oto 

ja”, zeszyt ćwiczeń 

cz.4 ,,Oto ja”, zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

13. 
e. matematyczna 

Czy już potrafisz…- 

utrwalenie wiadomości i 

umiejętności 

matematycznych. 

 

-podaj bezbłędne obliczenia; 

- rozwiąż zadania na 

porównywanie różnicowe; 

- ułóż formułę matematyczną 

do treści zadania. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

matematyczno-

przyrodniczy 

cz.2,,Oto ja”, zeszyt 

ćwiczeń cz.2,,Oto 

ja”, zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 



14. 
e. plastyczna 

Moje wymarzone wakacje. 

 

- namaluj rysunek zgodnie z 

tematem; 

- użyj wyobraźni. 

 Met. ekspresji 

twórczej. 

 Bożena Pruś 

15. wych. fizyczne i  

e. zdrowotna 

Ćwiczenia z piłkami. 

  

- rozwiń koordynację  

ruchową, 

-ćwicz szybkość, zwinność, 

wytrwałość. 

 Met. praktycznego 

działania 

 Bożena Pruś 

16. 
e. przyrodnicza  

Czy już potrafisz….? 

Utrwalenie wiadomości i 

umiejętności z edukacji 

przyrodniczej. 

 

- nazwij zwierzęta i rośliny 

żyjące w ekosystemie łąki i 

lasu; 

- wymień cechy 

charakterystyczne ptaków i 

ssaków; 

- uzupełnij poprawnie tabelę. 

 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

matematyczno-

przyrodniczy 

cz.2,,Oto ja”, zeszyt 

ćwiczeń cz.2,,Oto 

ja”, zeszyt 

przedmiotowy 

 Bożena Pruś 

17. 
e. polonistyczna 

Lubimy czytać. Rozwijanie 

czytania ze zrozumieniem. 

 

-przeczytaj uważnie tekst; 

-wyjaśnij pojęcie ,, ma 
chłopak głowę na karku”; 
- ułóż plan opowiadania. 
 
 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  cz,2,,Oto 

ja”, zeszyt ćwiczeń 

cz.4 ,,Oto ja”, zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

18. 
e. muzyczna 

Wakacyjna przygoda- 

słuchanie piosenek o letniej 

przygodzie. 

 
Met. aktywizujące. 

 Bożena Pruś 



-wykonaj układ ruchowy do 

wybranej melodii. 

Lp. Dla klasy III a 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 religia 

Temat:,, Błogosławieństwo 

Chrystusa nas umacnia”. 

Podręcznik -str.164-165 

Zadania – str.165-dla wszystkich  

Praca z 

podręcznikiem, 

książeczka do 

nabożeństwa 

Librus, Gmail 
Aleksandra 

Czulińska 

2 religia 

Temat: ,,Dar 

błogosławieństwa”. 

Podręcznik -str.166-168 

Zadania -str.166-167-dla 

wszystkich ;zadania -str.168-dla 

chętnych 

Praca z 

podręcznikiem 

,książeczki do 

nabożeństwa 

Librus ,Gmail 
Aleksandra 

Czulińska 

Lp. Dla klasy 3 a Wychowawca: Bożena Pruś 

 
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 

Powtórzenie materiału z rozdziału 6 

i przygotowanie do testu. 

 

Zeszyt ćwiczeń; 1/59; napisać 

zdania 

Powtórzyć słownictwo korzystając ze 

stron internetowych; 

 Gold Sparks/ Learning Resources 

 

Podręcznik. 

Zeszyt ćwiczeń. 

 

Librus poczta 

gmail 
Joanna Momotowska 



2/59; wpisać właściwe wyrazy 

 

 

2. J.angielski 

Revison Game 1- powtórzenie 

materiału. 

Zeszyt ćwiczeń str.60 i 61; zagrać 

w grę. 

Zeszyt ćwiczeń; 1,2/70 

Powtórzyć słownictwo korzystając ze 

stron internetowych; 

 Gold Sparks/ Learning Resources 

 

 

 

 

Podręcznik. 

Zeszyt ćwiczeń. 

Strony internetowe: 

Sparks Fun Zone ( Level 3)  I Gold 

Sparks/ Learning Resources 

  

 

Librus poczta 

gmail 
Joanna Momotowska 

 


