
dla klasy 3a Wioletta Wacławik

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

Lekcje on line: dzień, 
godzina, aplikacja, 
informacja o linku 

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Tydzień 9 11.05-15.05

j. angielski Barbara 
Baumert, angielski.
sp363@gmail.com

W tym tygodniu przygotowujecie się do 
sprawdzianu, który odbędzie się pod 
koniec przyszłego tygodnia (datę podam 
w planerze w przyszłym tygodniu). 
Proszę, abyście powtórzyli materiał z 
książki od strony 30 do 45. Zwróćcie 
uwagę na: przymiotniki dzierżawcze - my, 
your, his, her, our......), czasownik have 
got/has got, there is/are, where is ...? It`s 
(in, on, under......), nieregularna liczba 
mnoga rzeczowników (foot-feet).   

Agnieszka Szałaj           
zajęcia komputerowe   
aszalaj@wp.pl

Rozwiązanie proszę przesłać na adres 
aszalaj@wp.pl

https://sp363-my.sharepoint.
com/personal/aszalaj1_sp363_
onmicrosoft_com/_layouts/15/
WopiFrame2.aspx?sourcedoc=
{a855a2b9-edca-4a05-8314-
155f633662cb}&action=edit

religia K.Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Urodziny Jana Pawła II
Nic nie musicie wysyłać :) chyba że ktoś 
ma zaległe prace

https://view.genial.
ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/p

resentation-jan-pawel-ii-kli?
fbclid=IwAR0PYC2lo516WHPZwO
p12fzAk7GyDskGsKjqnm80BM7E

6syGjQugTrtt02g

Edukacja wczesnoszkolna, 
Wioletta Wacławik, 
wiolettawaclawik@gmail.
com

Ed. polonistyczna. Pojęcia; "sygnatura", 
"karta czytelnicza", "rewers". Zasady 
pisowni wyrazów z "rz".

11.05 Ed. matematyczna. Pojęcia: brutto, netto, 
tera. Zadania z treścią.

12.05

Ed. polonistyczna, Etapy powstawania 
książki. Nazwy zawodów związanych z 
powstawaniem książek. Korekta tekstu. 
Gatunki książek. Alfabet. 

12.05 Ed. matematyczna. Jednostki 
pojemności.Zadania z treścią.

13.05
Ed. polonistyczna. Zdania zachęcające 
do czytania książek. Zasady pisania 
książek. Własna książka. 10:00 - 12:00 Microsoft Teams Własna książka.

13.05 Ed. matematyczna. Pojemność. Zadania 
z treścią.
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dla klasy 3a Wioletta Wacławik

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
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podstawowych

Lekcje on line: dzień, 
godzina, aplikacja, 
informacja o linku 

zadania rozszerzone linki do zadań 
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13.05 Ed. plastyczna. projektowanie okładki 
książki.

14.05

Ed. polonistyczna. Szata graficzna i 
tematyka najstarszego pisma dziecięcego 
"Przyjaciel Dzieci". Różnice między 
gazetami a czasopismami. Klasowa 
gazetka. Sprawdzam siebie.

14.05 Ed. matematyczna. Pojemność. Zadania 
z treścią.

15.05 Wyrazy bliskoznaczne. Krzyżówki 
ortograficzne. 

15.05 Dodawanie i odejmowanie sposobem 
pisemnym. Zadania z treścią.


