
 

 

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 

 8. 06. 2020 r.      
1. Temat: Czy już potrafisz?- zadania 

różne. 
- rozwiąż zadania  - ćw. mat.- przyr. s. 84- 85 dziennik  elektroniczny, tel., Gmail Bożena Oleszczuk  

2. Temat: Czy już potrafisz?- 
powtórzenie wiadomości o 

pomnikach przyrody. 

- odpowiedz  na pytania  - ćw. mat.- przyr. s. 90- 91 dziennik  elektroniczny, tel., Gmail Bożena Oleszczuk  

3. Temat: Przekształcamy zdania- 
powtórzenie. 

- przekształć zdania  
 

 - podr. pol.- społ. s. 79 
 
 

dziennik  elektroniczny, tel., Gmail Bożena Oleszczuk  

 9. 06. 2020 r.      

1. Temat: Jak odżywiają się 

sportowcy? 

- wymień podstawowe składniki 

odżywcze i ich rolę  w organizmie 

 - podająca, indywidualna, indywidualna dziennik  elektroniczny, tel., Gmail Bożena Oleszczuk 

2. Temat: Trójwymiarowy obraz- 
Dzieci na plaży nad brzegiem 
morza. 

- namaluj tło –nadmorskiej plaży 
- narysuj postaci dzieci w kostiumach 
kąpielowych 
- przyklej postaci do tła 

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

3. Temat: Powtórzenie- 
rozwiązywanie zadań 
niestandardowych. 

- uzupełnij zadania na podstawie 
rysunku 
- wykonaj obliczenia 
- doskonal umiejętności czytania ze 
zrozumieniem tekstów 
matematycznych 

 - podr. mat.- przyr. s. 72 
 

dziennik  elektroniczny, tel., Gmail Bożena Oleszczuk 

4. Temat: Kiedy piszemy „ ę”, a kiedy „      
a”?- powtórzenie. 

- zapamiętaj wyrazy z „ ę” i „ą” oraz 
zapisz je 
 

 - podr. pol.- społ. s. 80 
 

dziennik  elektroniczny, tel., Gmail Bożena Oleszczuk 

5. Temat:  : Gry i zabawy dydaktyczne 
ułatwiające    zapamiętanie reguł  
ortograficznych. 
 

- wyszukaj podaną stronę i uzupełnij 
ćwiczenia 
 

 http://pisupisu.pl/klasa3/rz-i-z-wybierz  
 
http://pisupisu.pl/klasa3/rz-i-z-zdania 
 

http://pisupisu.pl/klasa3/rz-po-spolgloskach 

 
http://pisupisu.pl/klasa3/wymieniamy-rz-
przesuwanka 
 

dziennik  elektroniczny, tel., Gmail Bożena Oleszczuk 

 10. 06. 2020 r.      

 

1. 
 
 

Temat: Skok w dal z miejsca i z 

rozbiegu. 

- rozwijaj sprawność fizyczną 

 

 - podająca, indywidualna dziennik  elektroniczny, tel., Gmail Bożena Oleszczuk 

http://pisupisu.pl/klasa3/rz-i-z-wybierz
http://pisupisu.pl/klasa3/rz-i-z-zdania
http://pisupisu.pl/klasa3/rz-po-spolgloskach
http://pisupisu.pl/klasa3/wymieniamy-rz-przesuwanka
http://pisupisu.pl/klasa3/wymieniamy-rz-przesuwanka


 

 

2. Temat: Autoportret na papierowym 
talerzu- Tak wyglądam pod koniec 

trzeciej klasy. 

- namaluj farbami autoportret 
- wykonaj wieszaczek z tyłu talerza 

według własnego pomysłu 

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

3. Temat: Kiedy piszemy „em”, a kiedy 
„ om”?- powtórzenie. 

- ułóż zdania z trzema wybranymi 
wyrazami 
- podaj przykłady kilku innych 
wyrazów z „ ę”, „ą”, „em”, „ om” 
 

 

 - podr. pol.- społ. s. 81 
 
 

dziennik  elektroniczny, tel., Gmail Bożena Oleszczuk 

 
4. 
 

Temat: Rozwiązywanie zadań 
tekstowych- powtórzenie. 

- rozwiąż zadania tekstowe 
- uporządkuj znaki rzymskie od 
najmniejszej do największej 

 - podr. mat.- przyr. s. 70 
 

dziennik  elektroniczny tel., Gmail,  Bożena Oleszczuk 

 15. 06. 2020 r.      

1. Temat: Powtórzenie-  obliczenia 
pieniężne. 

- rozwiąż zadania  - ćw. mat.- przyr. s. 86 dziennik  elektroniczny, tel., Gmail Bożena Oleszczuk  

2. Temat: Czy już potrafisz?- rośliny i 
zwierzęta żyjące na łące.  

- wykonaj ćwiczenia  -  ćw. mat.- przyr. s. 92 dziennik  elektroniczny, tel., Gmail Bożena Oleszczuk 

3. Temat: Lubimy czytać- Przygoda 
wujka Obieżyświata. 

- przeczytaj czytankę  - podr. pol.- społ. s. 70- 71 dziennik  elektroniczny, tel., Gmail Bożena Oleszczuk 

 19. 06. 2020 r.    
 

  

1. Temat: Prezent dla taty- Zwinna 
jaszczurka. 

- wykonaj pracę według  podanej 
instrukcji 

 - podająca, poszukująca, indywidualna 
 

dziennik  elektroniczny,  tel., Gmail, Bożena Oleszczuk 

2. Temat: Powtórzenie- 

rozwiązywanie zadań tekstowych. 

- rozwiąż zadania z liczbami 

mianowanymi 

 - podr. mat.- przyr. s. 74 

 

dziennik  elektroniczny,  tel., Gmail, Bożena Oleszczuk 

 22.06. 2020 r.      

1. Temat: Powtórzenie- 
rozwiązywanie zadań tekstowych. 

- czytaj ze zrozumieniem treści zadań 
matematycznych 
- samodzielnie rozwiązuj zadania 
 

 

 - podr. mat.- przyr. s. 74 
 

dziennik  elektroniczny, tel., Gmail Bożena Oleszczuk 

2. Temat: Nauka piosenki „ Niech żyją 
wakacje”. 

- wysłuchaj piosenki 
- przeczytaj słowa piosenki 
- naucz się piosenki na pamięć 

 https://www.youtube.com/watch?v=VqwHP
frXbHo 

dziennik  elektroniczny, tel., Gmail  

3. Temat: Powtórzenie- Co zapisujemy 

małą, a co- wielką literą? 

- zapamiętaj, co piszemy małą, a co 

wielkimi literami 
- zapisz po 3 propozycje nazw 

 - podr. pol.- społ. s. 82- 83 dziennik  elektroniczny, tel., Gmail Bożena Oleszczuk 

 23. 06. 2020 r.      

1. Temat: Zabawy ruchowe przy 
muzyce. 

-  rozwijaj umiejętności muzyczne, 
twórcze i ekspresji ruchowej 
 

 -podająca, poszukujące, indywidualna dziennik  elektroniczny,  tel., Gmail  Bożena Oleszczuk 

2. Temat: Wykonanie kart do albumu 
Książki, które polecam innym. 

- wybierz technikę plastyczną 
- wykonaj ilustrację do ulubionej 
książki 

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

3. Temat: Czy już potrafisz- nazwy 
państw. 

-  uzupełnij nazwy państw 
sąsiadujących z Polską 
- połącz informację z nazwą państwa 

 - ćw. mat.- przyr. s. 93 dziennik  elektroniczny, tel., Gmail Bożena Oleszczuk 

4 Temat: Powtórzenie- - czytaj ze zrozumieniem treści zadań  - podr. mat.- przyr. s. 74 dziennik  elektroniczny, tel., Gmail  

https://www.youtube.com/watch?v=VqwHPfrXbHo
https://www.youtube.com/watch?v=VqwHPfrXbHo


 

 

rozwiązywanie zadań tekstowych. matematycznych 
- samodzielnie rozwiązuj zadania 

 

 

5. Temat : Gry i zabawy dydaktyczne 
ułatwiające    zapamiętanie reguł  
ortograficznych. 
 

- wyszukaj podaną stronę i uzupełnij 
ćwiczenia 
 

 http://pisupisu.pl/klasa3/rz-i-z-wybierz  
 
http://pisupisu.pl/klasa3/rz-i-z-zdania 
 

dziennik  elektroniczny, tel., Gmail Bożena Oleszczuk 

 24. 06. 2020 r. - wycinaj  elementy szablonu 

- wyklejaj  bibułą puste miejsca w 
szablonie 
 

 - podająca, indywidualna dziennik  elektroniczny, tel., Gmail  Bożena Oleszczuk 

1. Temat: Gry i  zabawy z piłką. - doskonal rzuty i chwyty  - podająca, indywidualna dziennik  elektroniczny, tel., Gmail Bożena Oleszczuk 

2. Temat: Powtórzenie- 
rozwiązywanie zadań tekstowych. 

- czytaj ze zrozumieniem treści zadań 
matematycznych 
- samodzielnie rozwiązuj zadania 
 

 - podr. mat.- przyr. s. 75 
 

dziennik  elektroniczny, tel., Gmail Bożena Oleszczuk 

3. Temat: Tworzymy notatki. - zapisz notatkę wybranego pisarza, 
którego lubisz 

 - podr. pol.- społ. s. 84 
 

dziennik  elektroniczny, tel., Gmail Bożena Oleszczuk 

4. Temat: Powtórzenie- 
rozwiązywanie zadań różnych. 

- wykonaj samodzielnie zadania  -  ćw. mat.- przyr. s. 87 dziennik  elektroniczny, tel., Gmail  Bożena Oleszczuk 

 25. 06. 2020 r.  

 

    

1. Temat: Ćwiczenia siłowe w terenie 
z wykorzystaniem ciężaru własnego 
ciała. 

- rozwijaj sprawność ogólną 
- rozwijaj siłę mięśni rąk, nóg i 
brzucha 
 

 -  podająca, poszukujące, indywidualna 
 

dziennik  elektroniczny, tel., Gmail  Bożena Oleszczuk  

2. Temat: Piszemy teksty- ogłoszenie, 
podziękowanie, przeprosiny. 

- wymyśl ogłoszenie, podziękowanie 

lub przeprosiny i zapisz je  w zeszycie 
 

 - podr. pol.- społ. s. 86- 87 

 

dziennik  elektroniczny, tel., Gmail Bożena Oleszczuk 

3. Temat: Zabawy muzyczno-ruchowe. - rozwijaj sprawność ruchową i 
zwinność 

 - podająca, poszukujące, indywidualna dziennik  elektroniczny, tel., Gmail Bożena Oleszczuk 

4. Temat: Powtórzenie-rozwiązywanie 
zadań tekstowych. 

- samodzielnie rozwiązuj zadania z 
podanymi odpowiedziami do wyboru 

 - podr. mat.- przyr. s. 78- 79 
 

 Bożena Oleszczuk 

5. Temat : Odejmowanie, mnożenie i 
dzielenie- kolejność wykonywania 
działań. 

- wyszukaj podaną stronę i wykonaj 
zadania 
 

 https://www.matzoo.pl/klasa3/odejmowani
e-i-mnozenie-kolejnosc-dzialan_15_87 
 
https://www.matzoo.pl/klasa3/odejmowani
e-i-dzielenie-kolejnosc-dzialan_15_88 
 

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: ,,Błogosławieństwo 
Chrystusa nas umacnia”. 
Podręcznik -str.164-165 

Zadania – str.165-dla 
wszystkich  

Praca z podręcznikiem, książeczka do 
nabożeństwa 

Librus, Gmail Aleksandra Czulińska 

http://pisupisu.pl/klasa3/rz-i-z-wybierz
http://pisupisu.pl/klasa3/rz-i-z-zdania
https://www.matzoo.pl/klasa3/odejmowanie-i-mnozenie-kolejnosc-dzialan_15_87
https://www.matzoo.pl/klasa3/odejmowanie-i-mnozenie-kolejnosc-dzialan_15_87
https://www.matzoo.pl/klasa3/odejmowanie-i-dzielenie-kolejnosc-dzialan_15_88
https://www.matzoo.pl/klasa3/odejmowanie-i-dzielenie-kolejnosc-dzialan_15_88
http://www.pisupisu.pl/
file:///C:/Users/piotr/Dysk%20Google/rok%20szkolny%202019-20/kształcenie%20na%20odległość/www.matzoo.pl


 

 

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 

3. religia  
Temat:, ,Posłani przez Pana”. 
Podręcznik -str.169-171 

Zadania-str.170-dla 
wszystkich ;zadania str.-171-
dla chętnych 

Praca z podręcznikiem, książeczka do 
nabożeństwa. 

Librus ,Gmail Aleksandra Czulińska 

4. religia 
Temat:, ,Świadczę o Jezusie 
Zmartwychwstałym”.Podrecznik-

str.172-174 

Zadanie-str.173-dla 
wszystkich;zadania-str.174-

dla chętnych 

Praca z podręcznikiem, książeczka do 

nabożeństwa  
Librus ,Gmail Aleksandra Czulińska 

5. religia 
Temat: ,,Ożywieni miłością służymy 
sobie nawzajem”.Podręcznik-
str.175-176 

Zadanie -str.176-177 dla 
wszystkich;zadania-str.178 -
dla chętnych 

Praca z podręcznikiem, książeczka do 
nabożeństwa 

Librus,Gmail Aleksandra Czulińska 

6. religia 

Temat:,, Nabożeństwo pierwszych 

piątków miesiąca”.Podręcznik-
str.226-229.Temat: ,,Nabożeństwo 
pierwszych sobót 
miesiąca”.Podręcznik-str.230-232 

Zadania-str.227-229;Zadania-
str..231 -232 

Praca z podręcznikiem, książeczka do 
nabożeństwa 

Librus,Gmail Aleksandra Czulińska 

 

7. 

 

religia 

 

Temat:, ,Godne przyjęcie Komunii 

Świętej”.Podręcznik-str.160-162 

 

Zadania-161-dla 

wszystkicj;str.162-dla 
chętnych 

Praca z podręcznikiem, książeczka do 
nabożeństwa 

Librus, Gmail Aleksandra Czulińska 

J.ANGIELSKI 

1. J.angielski 

Podręcznik; 1/6; posłuchaj i wskaż, 

2/7 posłuchać rymowanki, 

4/7; posłuchaj i wskaż 

 

Zeszyt ćwiczeń; Extra fun str. 10 

 

Stronainternetowa; agendaweb,  

Animals - exercises 

 

 

 

 

Podręcznik. 

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

 
 

Librus,poczta,gmail Joanna Momotowska 

2. J.angielski 

Podręcznik 2/18; posłuchaj i wskaż, 

2/19; posłuchać rymowanki, 5/19; 
posłuchaj i wskaż 

 

Stronainternetowa;  

agendaweb. House - 
furnitureexercises 

Zeszyt ćwiczeń; 2/72 

Podręcznik. 

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

Librus,poczta,gmail Joanna Momotowska 



 

 

1. J.angielski 

Podręcznik 1/40; posłuchaj i powiedz 
liczbę 

Zeszyt ćwiczeń; Extra fun str.21 i 34 

 

 

 

Podręcznik 

Zeszyt ćwiczeń. 
Strony internetowe: 

Sparks Fun Zone ( Level 3)  I Gold Sparks/ 
Learning Resources 

 
 

Librus,poczta,gmail Joanna Momotowska 

2. J.angielski 

 

Podręcznik 1/62; posłuchaj i wskaż; 

2/63; posłuchać rymowanki 

 

Zeszyt ćwiczeń; Extra fun str.52  

 

 

Zeszyt ćwiczeń;1/72 

 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń, 
Strony internetowe 

Libru,spoczta,gmail Joanna Momotowska 

3. J.angielski 

 

Powtórzyć słownictwo na 

stronachinternetowych: 

Sparks Fun Zone ( Level 3)  I Gold 
Sparks/ Learning Resources 

 

Zeszyt ćwiczeń; Extra fun str.57 

 

 

 
Zeszytćwiczeń, 
Stronyinternetowe 

Librus,poczta,gmail Joanna Momotowska 

 

 

RELIGIA: 

Wiersz 1-01.06.20//wiersz2-05.06.20//wiersz3-08.06.20 

Wiersz 4-12.06.20//wiersz 5-15.06.20//wiersz 6-19.06.20//wiersz 7-22.06.20 

 



 

 

J.ANGIELSKI: 

03.06.20-04.06.20 - wiersz 1,2 

10.06, 24.06, 25.06.20 – wiersz 3,4,5 

 


