
 

 

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 

 1. 06. 2020 r.      
1. Temat: Układanie puzzli online –

„Dzień Dziecka”. 
- wybierz 3 układanki puzzli i ułóż je 
- obejrzyj  prezentacje 
multimedialną- wszystko o 
prawach dziecka 

 
- 

 https://puzzlefactory.pl/pl/tagi/Dzie%C5%84+Dziec
ka 
https://www.youtube.com/watch?v=df9AMjVApmk 

dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk  

2. Temat: Oglądanie spektaklu 
muzycznego online pt. „ Zielony 
Kopciuszek”. 

- wyszukaj spektakl na podanej str. i 
obejrzyj go 

 http://www.ock.org.pl/Dzien-Dziecka-z-Zielonym-
Kopciuszkiem-online-6027.html 

dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk  

3. Temat: Oglądanie filmu pt. „My 
Dzieci Świata”. 

- wyszukaj film i go obejrzyj 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 
my dzieci świata 
 

dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk  

 2. 06. 2020 r.      

1. Temat: Marszobieg i pokonywanie 
przeszkód w terenie. 

- maszeruj przez 10 minut 
- wspinaj się na różne przeszkody i 
schodź  z nich 
- przeskakuj nad przeszkodami i 
przechodź pod nimi 
- przechodź równoważnie po 
przeszkodach 

 - podająca, indywidualna dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk 

2. Temat: Nauka piosenki pt. 
„Jesteśmy dziećmi”. 

- wyszukaj podaną str. z piosenką i 
naucz  się jej śpiewać 

 https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk 

3. Temat: Oto wyzwania- zadania 
różne. 

- oblicz  sumy i różnice liczb 
trzycyfrowych 
 

 - podr. mat.- przyr. s. 72 
 

dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk 

4. Temat: Oto wyzwania- zadania 
różne. 

- oblicz  sumy i różnice liczb 
trzycyfrowych 
 

 - podr. mat.- przyr. s. 73 
 

dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk 

5. Temat: Zabawy ortograficzne. 
 

- uzupełnij luki literami rz, ż, u, ó, h, ch 
 

 http://pisupisu.pl/3/ortografia dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk 

 3. 06. 2020 r.      

 
1. 
 
 

Temat: Piłka sitkowa. - rozwijaj umiejętności odbicia piłki 
sposobem górnym i dolnym 
- rozwijaj umiejętności podania do 
partnera  sposobem górnym i dolnym 

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

Bożena Oleszczuk 

2. Temat: Wakacyjne plany- technika 
dowolna. 

- przedstaw wakacyjne plany za 
pomocą wybranej przez siebie 
techniki plastycznej  

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

Bożena Oleszczuk 

3. Temat: Czy już potrafisz- - napisz wyrazy z ó, u, rz, ż,h, ch  - ćw. pol.- społ. s. 54- 55 dziennik  elektroniczny, tel., Bożena Oleszczuk 

https://puzzlefactory.pl/pl/tagi/Dzie%C5%84+Dziecka
https://puzzlefactory.pl/pl/tagi/Dzie%C5%84+Dziecka
https://www.youtube.com/watch?v=df9AMjVApmk
http://www.ock.org.pl/Dzien-Dziecka-z-Zielonym-Kopciuszkiem-online-6027.html
http://www.ock.org.pl/Dzien-Dziecka-z-Zielonym-Kopciuszkiem-online-6027.html
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ
http://pisupisu.pl/3/ortografia


 

 

powtórzenie materiału. - wskaż w zdaniu poznane części 
mowy 
 
 
 

 
 

Gmail 

4. 
 
 

Temat: Nasza wyobraźnia- 
układanie i zapisywanie 
opowiadania. 

- napisz opowiadanie  - ćw. pol.- społ. s. 55 
 
 

dziennik  elektroniczny tel., 
Gmail,  

Bożena Oleszczuk 

 4. 06. 2020 r.      

1. Temat: Obserwacja własnego 
organizmu podczas wysiłku 
fizycznego. Nauka pomiaru tętna. 

- biegi wolne i szybkie, gry i zabawy 
biegowo- sprawnościowe z pomiarem 
tętna po wysiłku 

 - podająca, poszukująca, indywidualna 
 

dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk  

2. Temat:  Powtórzenie-  
rozwiązywanie zadań typu 
logicznego. 

- wykonaj samodzielnie zadania  -  ćw. mat.- przyr. s. 82- 83 dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk 

3. Temat: Lubimy czytać- Duży 
Damian. 

- przeczytaj czytankę  - podr. pol.- społ. s. 68- 69 
 

dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk 

4. Temat: Malowanie farbami i 
czarnym cienkopisem- Mogę być, 
kim chcę, 

- odciskaj w farbie , a potem na kartce 
opuszków wszystkich palców 
- dorysuj do plam cienkopisem takich 
elementów, by powstały ludziki 
wykonujące czynności, które 
chciałyby wykonać dzieci 

 - podająca, poszukująca, indywidualna 
 

dziennik  elektroniczny,  tel., 
Gmail,  

Bożena Oleszczuk 

5. Temat: Sprawdzian trzecioklasisty- 
Baśniowa kraina. 

- uzupełnij zestaw nr.1 
 

 https://www.matzoo.pl/sprawdziany/sprawdzian-3-
klasisty-zestaw-1_43_301 

dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk 

 5. 06. 2020 r.      

1. Temat: Czy już potrafisz- 
powtórzenie materiału. 

- napisz przyczyny powstawania 
pożarów 
- podpisz elementy ilustracji 
- napisz nazwy roślin i zwierząt 
żyjących w rzekach 
- napisz przykłady wód płynących i 
stojących 
- połącz nazwy zbiorników wodnych 
-  połącz nazwy roślin i zwierząt ze 
zdjęciami 

 - ćw. mat.- przyr. s. 88- 89 dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk 

2. Temat:  Powtórzenie- zdania 
oznajmujące, pytające i 
rozkazujące. 

- wymyśl kilka zdań oznajmujących i je 
zapisz, 
- zapisz swoje propozycje o co można 
jeszcze zapytać w każdej z tych 
sytuacji, 
- zapisz o co można kogoś poprosić 
lub jakie polecenia można wydać w 
każdej ze scenek, 

 - ćw. pol.- społ. s. 76-78 dziennik  elektroniczny, tel., 
Gmail 

Bożena Oleszczuk 

INFORMATYKA 

 
Edukacja informatyczna 

Zadania z klasy 3 
 

 
www.pisupisu.pl 
www.matzoo.pl 

dziennik elektroniczny Piotr Kapusta  

https://www.matzoo.pl/sprawdziany/sprawdzian-3-klasisty-zestaw-1_43_301
https://www.matzoo.pl/sprawdziany/sprawdzian-3-klasisty-zestaw-1_43_301
http://www.pisupisu.pl/
file:///C:/Users/piotr/Dysk%20Google/rok%20szkolny%202019-20/kształcenie%20na%20odległość/www.matzoo.pl


 

 

Nauka programowania w Pixbloks https://pixblocks.com/ 
 

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 

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; 

Zeszyt ćwiczeń; 2/72 Podręcznik. Librus,poczta,gmail Joanna Momotowska 



 

 

posłuchaj i wskaż 

 

Stronainternetowa;  

agendaweb. House - 
furnitureexercises 

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

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 

 

 

 


