
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 

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. 

Tel. 513030616 
Librus 
Poczta Gmail 

bozena.prus@g.spwerbkowice.pl 

Bożena Pruś 

2 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 

3 
e. polonistyczna 

Liczba pojedyncza i mnoga 

poznanych części mowy. 

-ułóż zdania zgodnie z 

podanymi warunkami; 

-zmień liczbę czasowników, 

rzeczowników i 

przymiotników. 

 

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 u i z końcówką 

uję. Pisanie z pamięci. 

-podaj zdrobnienia nazw 

członków rodziny; 

-poprawnie zapisz 

przymiotniki, rzeczowniki i 

czasowniki z zakończeniem 

-u, -uszek, -unio, -uje. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  

cz,2,,Oto ja”, 

zeszyt ćwiczeń 

cz.4 ,,Oto ja”, 

zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

5 e. matematyczna 

Rozwiązywanie i układanie 

zadań tekstowych do działań 

lub ilustracji. 

-prawidłowo ułóż tekst 

zadania do ilustracji lub do 

formuły matematycznej; 

 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

matematyczno-

przyrodniczy 

cz.2,,Oto ja”, 

zeszyt ćwiczeń 

cz.2,,Oto ja”, 

zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

6. 
e. plastyczna 

Prezent dla mamy. 

-wykonaj upominek z okazji 

Dna Mamy. 

 

 Met. ekspresji 

twórczej 

 Bożena Pruś 

7 wych. fizyczne i  

e. zdrowotna 

Zabawy i gry doskonalące 

technikę indywidualną 

piłkarza. 

 Met. aktywizujące   Bożena Pruś 



-zapoznaj się z 

podstawowymi założeniami 

taktycznymi gry w piłkę 

nożną; 

-doceń walory uprawiania 

najpopularniejszej 

dyscypliny sportu. 

8 
e. polonistyczna 

Samo-się-pisanie – piękno 

w poezji Joanny Kulmowej. 

-policz wersy w 

przeczytanych wierszach J. 

Kulmowej; 

-wskaż w wierszach 

rymujące się wyrazy; 

-wypowiedz się na temat 

sensu pisania wierszy. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  

cz,2,,Oto ja”, 

zeszyt ćwiczeń 

cz.4 ,,Oto ja”, 

zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

9. 
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. aktywizujące  Bożena Pruś 



 

10 
e. przyrodnicza 

Bezpieczeństwo w czasie 

wypoczynku-udzielanie 

pierwszej pomocy. 

 

-wyjaśnij zasady 

bezpieczeństwa zachowania 

się na lotnisku i w lesie; 

-podaj przykłady zagrożeń dla 

ludzi ze strony zwierząt; 

- omów zasady udzielania 

pierwszej pomocy . 

 

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 

Rozwiązywanie zadań z 

treścią- konkurs ,,Maluch.” 

 

-rozwiąż zadania o 

podwyższonym stopniu 

trudności. 

 
Met. problemowa 

 Bożena Pruś 

12. 
e. polonistyczna  

Rozwijanie świadomości 

poetyckiej dzieci poprzez 

poezję wyobrażeniową. 

-ułóż i napisz dialog; 

-stosuj zasady pisowni 

wyrazów z ó. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  cz,2,,Oto 

ja”, zeszyt ćwiczeń 

cz.4 ,,Oto ja”, zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

13. 
e. matematyczna 

Zadania różne- obliczenia 

kalendarzowe i zegarowe. 

 

-rozwiąż zadania tekstowe. 

 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

matematyczno-

przyrodniczy 

cz.2,,Oto ja”, zeszyt 

ćwiczeń cz.2,,Oto 

ja”, zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 



14. 
e. techniczna 

Wakacyjna żaglówka. 

 

-wykonaj łódkę z co najmniej 

trzech materiałów . 

 Met. praktycznego 

działania. 

 Bożena Pruś 

15. wych. fizyczne i  

e. zdrowotna 

Zabawy i gry doskonalącą 

technikę indywidualną 

siatkarza. 

 

-poznaj podstawowe 

założenia taktyczne gry w 

piłkę siatkową.  

 
Met. aktywizujące 

 Bożena Pruś 

16. 
e. polonistyczna 

Pierwsze wprawki poetyckie 

zainspirowane zabawnymi 

wierszami Michała Rusina. 

 

-dokonaj analizy 

przeczytanych wierszy 

zgodnie z poleceniem; 

-podaj argumenty 

uzasadniające swój wybór. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  cz,2,,Oto 

ja”, zeszyt ćwiczeń 

cz.4 ,,Oto ja”, zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

17. 
e. matematyczna  

Rozwiązywanie zadań 

tekstowych. 

 

-zastosuj zasady kolejności 

wykonywania zadań; 

- wyjaśnij w jaki sposób 

należy rozwiązać zadanie. 

 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

matematyczno-

przyrodniczy 

cz.2,,Oto ja”, zeszyt 

ćwiczeń cz.2,,Oto 

ja”, zeszyt 

przedmiotowy. 

 Bożena Pruś 

18. 
e. muzyczna 

Z uśmiechem i piosenką na 

wakacje. 

-wykonaj układ ruchowy do 

piosenki. 

 
 

 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 

Art – czytamy o sztuce. 

 

Podręcznik str.70 

Zeszyt ćwiczeń; 1,2/57 

 

 

Podręcznik. 

Zeszyt ćwiczeń. 

 

Librus poczta gmail 
Joanna 

Momotowska 

2. J.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 

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 

2 religia 
Temat:,, Godne przyjęcie Komunii 

Świętej”. Podręcznik -str.160-162 

Zadania – str.161-dla 

wszystkich ;zadania -str.162-

dla chętnych 

Praca z 

podręcznikiem, 

książeczka do 

nabożeństwa 

Librus, Gmail 
Aleksandra 

Czulińska 

1 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 



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@spwerbkowice.pl 

 

 

Praca z 

komputerem w 

Internecie 

 

dziennik elektroniczny 

e-mail: 

piotr.kapusta@spwerbkowice.pl 

Piotr Kapusta 

 

 


