
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 

Lubimy czytać – rozwijanie 

czytania ze zrozumieniem. 

-przeczytaj uważnie tekst ,, 
Przygoda wujka Obieżyświata 
w dżungli”; 
-wyszukaj pięć czasowników, 
rzeczowników, 
przymiotników. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 
Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  cz,2 ,,Oto 

ja, zeszyt 
przedmiotowy 

Tel. 513030616 
Librus 
Poczta Gmail 

bozena.prus@g.spwerbkowice.pl 

Bożena Pruś 

2 e. polonistyczna 

Piszemy list. 

-napisz list do kolegi o 

wakacyjnych planach; 
-zastosuj zwroty 

grzecznościowe 

 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 
Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  cz,2 ,,Oto 

ja, zeszyt 
przedmiotowy 

 Bożena Pruś 

3 

e. 

matematyczna  

Czy już potrafisz…- 

utrwalenie wiadomości i 

umiejętności 
matematycznych. 

 

-podaj bezbłędne obliczenia 
pieniężne, czasowe, 

kalendarzowe; 

- zastosuj znajomość liczb 

rzymskich ; 

 

 

Praca ze źródłem 
drukowanym: 

Podręcznik 

matematyczno-
przyrodniczy 

cz.2,,Oto ja”, zeszyt 

ćwiczeń cz.2,,Oto 

ja”, zeszyt 
przedmiotowy 

 Bożena Pruś 



 

4. e. polonistyczna 

Lubimy czytać- rozwijanie 

czytania ze zrozumieniem. 

- przeczytaj ze 

zrozumieniem tekst ,, 

Przygoda wujka 

Obieżyświata Z Chmurką”; 

-wyjaśnij użycie zwrotu 

,,moja myszko”. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  cz,2 

,,Oto ja, zeszyt 

przedmiotowy 

 Bożena Pruś 

5 e. społeczna  

Zasady dobrego 

zachowania. 

- zastanów się jakie zwroty 

użyte wobec koleżanki  

mogą być obraźliwe , a jakie 

żartobliwe; 

- wymyśl sytuację w której 

użyjesz zwrotu ,,moja 

 Met, poszukująca  Bożena Pruś 



żabko, ,,mój koteczku”, 

,,moje słoneczko”. 

6. 
e. plastyczna 

Malowanie – palcowanie. 

- namaluj obrazek używając 

palców; 

- użyj barw podstawowych i 

pochodnych. 

 Met. ekspresji 

twórczej 

 Bożena Pruś 

7 wych. fizyczne i  

e. zdrowotna 

Zabawy i gry doskonalące 

technikę gry w piłkę . 

-rozwijaj rzuty, chwyty, siłę 

mięśni; 

 -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 

matematyczno-

przyrodniczy cz.2, 

 Bożena Pruś 

9. 
e. muzyczna 

Odgłosy wakacji- quiz 

muzyczny; 

- wysłuchaj nagrań i 

odpowiedź na pytania.  

 

 Met. poszukująca  Bożena Pruś 



10 
e. przyrodnicza 

 Gra planszowa – ,,Jestem 

podróżnikiem”; 

- zapoznaj się z zasadami gry; 
-zagraj w grę z kolegami ; 

 

 

Praca ze źródłem 
drukowanym: zeszyt 

ćwiczeń 

matematyczno-

przyrodniczy 
cz.2,,Oto ja” 

 Bożena Pruś 

11 zaj. rozwijające 
zainteresowania 

Rozwiązywanie zadań o 

podwyższonym stopniu 
trudności; 

- podaj sposób rozwiązania 

zadania; 
- dokonaj bezbłędnych 

obliczeń. 

 
Met. poszukujące 

 Bożena Pruś 

12. 
e. polonistyczna  

,,Straszny sen”- czytanie ze 

zrozumieniem; 
- przeczytaj z odpowiednią  

intonacją tekst, 

- opowiedz treść 
przeczytanego tekstu. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 
Podręcznik 

polonistyczno-

społeczny  cz,2,,Oto 
ja 

 Bożena Pruś 

13. wych. fizyczne i  

e. zdrowotna 

Zabawy i gry doskonalące 

technikę piłki ręcznej; 
-poznaj zasady gry w piłkę 

ręczną.  

 
Met. aktywizujące 

 Bożena Pruś 

14. 
e. przyrodnicza 

Gra planszowa ,, Ekosystem 

łąki, lasu ,wody”; 
- poznaj zasady gry; 

- wykorzystaj zdobyte 

wiadomości o ekosystemie 
łąki, lasu, wody; 

- nazwij zwierzęta i rośliny 

żyjące w poznanych  
ekosystemach. 

 
Met. aktywizujące 

 Bożena Pruś 

15. 
e. polonistyczna 

,,Pies , który jeździł koleją”- 

lektura ; 

- obejrzyj film i poznaj 
bohaterów lektury; 

 
Met. podająca 

 Bożena Pruś 



- określ cechy psa Lampo. 

16. 
e. plastyczna  

 Pies  Lampo- główny bohater 

lektury; 

- narysuj dowolną techniką  

psa Lampo; 
- użyj wyobraźni twórczej; 

 

 
 

 Met. ekspresji 
twórczej 

 Bożena Pruś 

17. 
e. polonistyczna. 

Lubimy czytać. Rozwijanie 

czytania ze zrozumieniem. 
 

-przeczytaj uważnie tekst ,, 

Kto jest najpotężniejszy na 

świeci?”; 
-opowiedz treść baśni; 

 
 
 
 

 

Praca ze źródłem 
drukowanym: 

Podręcznik 

polonistyczno-
społeczny  cz,2,,Oto 

ja 

 Bożena Pruś 

18. 
e. muzyczna 

Wakacyjna przygoda- 

słuchanie piosenek o letniej 

przygodzie. 

-wykonaj układ ruchowy do 
wybranej melodii. 

 
Met. aktywizujące 

 Bożena Pruś 

19. 
e. matematyczna 

Oto wyzwania- 

rozwiązywanie różnorodnych 
zadań z treścią; 

- rozwiąż prawidłowo zadania 

– wskaż sposób rozwiązania 
zadania ; 

- dokonaj obliczeń poznanym 

sposobem. 

 

Praca ze źródłem 

drukowanym: 
Podręcznik 

matematyczno-

przyrodniczy cz.2, 

 Bożena Pruś 

20. 
e. polonistyczna 

Przekształcamy zdania. 
-napisz zdania oznajmujące, 

rozkazujące , pytające, 

 
Praca ze źródłem 
drukowanym: 

Podręcznik 

 Bożena Pruś 



Przekształć zdanie według 
podanego warunku. 

polonistyczno-
społeczny  cz,2,,Oto 

ja 

21. 
e. społeczna 

Bezpieczne wakacje; 

- napisz zasady zachowania 
bezpieczeństwa podczas 

wakacji. 

 
Met. aktywizująca  

 Bożena Pruś 

22. 
e. techniczna  

Kartka z wakacji. 
- zaprojektuj kartkę z 

wakacji; 

- użyj materiałów o różnej 
fakturze. 

 Met. ekspresji 
twórczej 

 Bożena Pruś 

23. wych. fizyczne i  

e. zdrowotna 

Gra ,,Dwa ognie’’. 

- zagraj w grę; 

- ćwicz zwinność, szybkość, 
rzuty i chwyty. 

 
Met. aktywizujące 

 Bożena Pruś 

24. 
e. polonistyczna 

Piszemy pozdrowienia. 

-napisz pozdrowienia z 
wymarzonych wakacji; 

- stosuj zwroty 

grzecznościowe. 

 
Met. aktywizujące 

 Bożena Pruś 

25. 
e. matematyczna 

Oto wyzwania- 

rozwiązywanie różnorodnych 

zadań z treścią; 
- rozwiąż prawidłowo zadania 

– wskaż sposób rozwiązania 

zadania ; 

- dokonaj obliczeń poznanym 
sposobem 

 
Met. aktywizujące 

 Bożena Pruś 

26. 
e. muzyczna  

Idą wakacje. 

- wysłuchaj wakacyjnych 
piosenek  Majki Jeżowskiej; 

- ułóż układ taneczny do 

piosenki 

 
Met. aktywizujące 

 Bożena Pruś 

 



27. zaj. rozwijające 

zainteresowania 

Konkurs MiMaK- 
rozwiązywanie zadań 

- rozwiąż zadania 

konkursowe; 

 

 
Met. poszukujące 

 Bożena Pruś 

28. 
e. polonistyczna 

Jestem poetą. 

-ułóż wiersz o wakacjach; 

-policz  wersy, odszukaj 
rymy.  

 
Met. aktywizujące 

 Bożena Pruś 

29. 
e. społeczna  

Bezpieczne wakacje- numery 

alarmowe. 
- podaj numery poznane 

alarmowe.  

 
Met. podająca 

 Bożena Pruś 

30. 
e. przyrodnicza  

Jestem podróżnikiem- 

wirtualna wycieczka. 
- obejrzyj podany link. 

 
Met. podająca  

 Bożena Pruś 

31. wych. fizyczne i  

e. zdrowotna 

Gry i zabawy doskonalące 
sprawność fizyczną  

 
Met. aktywizujące 

 Bożena Pruś 

Lp. Dla klasy 3 a Wychowawca: B. 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 

Revison Game 2 – 

powtórzenie całego 

materiału 

 

Napisać słówka. 

Zeszyt ćwiczeń 2/71; napisać 

odpowiedzi. 

 

 

 

Zeszyt ćwiczeń. 

 

Librus poczta gmail 
Joanna 

Momotowska 



Zeszyt ćwiczeń 1/62; 

zagrać w grę, 1/71 – 

podpisać obrazki 

 

2. J. angielski 

Powtórzenie i utrwalenie 

materiału 

 

 

Posłuchaj i powiedz 

liczbę podręcznik 1/40. 

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 J. Momotowska  

3. 

J. angielski 

 

 

Powtórzenie i utrwalenie 

materiału 

Posłuchaj i wskaż; 

podręcznik 1/62 

 

Zeszyt ćwiczeń; Extra 

fun str.52  

 

 

Extra fun 1/72 

 

 

 

 

Podręcznik. 

Zeszyt ćwiczeń. 

Strony internetowe: 

Sparks Fun Zone ( 

Level 3)  I Gold 

Sparks/ Learning 

Resources 

 

 

Librus, poczta gmail 

 

 

J. Momotowska  



4. J.angielski 

Powtórzenie i utrwalenie 

materiału 

Powtórzyć słownictwo 

na 

Stronach internetowych: 

Sparks Fun Zone ( Level 

3)  I Gold Sparks/ 

Learning Resources 

 

Zeszyt ćwiczeń; Extra 

fun str.57 

Zeszyt ćwiczeń; 2/72 

Podręcznik. 

Zeszyt ćwiczeń. 

Strony internetowe: 

Sparks Fun Zone ( 

Level 3)  I Gold 

Sparks/ Learning 

Resources 

 

 

 

Librus, poczta gmail J. 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 

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”.P

odrecznik-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 

Zadania-str.227-229 

Praca z 

podręcznikiem, 

książeczka do 

nabożeństwa 

Librus,Gmail Aleksandra Czulińska 

7 religia 

Temat:,, Nabożeństwo 

pierwszych sobót 

miesiąca”.Podrecznik-

str.230-232 

Zadania-str.231-232 

Praca z 

podręcznikiem, 

książeczka do 

nabożeństwa 

Librus, Gmail Aleksandra Czulińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


