
dla klasy 3a Wioletta Wacławik

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

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

Poznajemy części ciała - wypisz do 
zeszytu słówka znajdujące się na samej 
górze str. 46-47. Następnie słowa te będą 
używane z czasownikiem have got. 
Przeczytaj opowiadanie "It`s a Monster" 
ze str. 46 podręcznika (Pupil`s Book), 
następnie zrób ćw. 2 str. 46 oraz 3,4 str. 
47 (podręcznik). Odpowiedzi prześlij 
mailem.

Ed. polonistyczna                
Wioletta Wacławik,       
wiolettawaclawik@gmail.
com

Cel: Znam mit o Syzyfie. Czytamy mit, 
poznajemy znaczenie "syzyfowa praca", 
wypisywanie zajęć, które można nazwać 
syzyfowymi.

Radosne odkrywanie świata, s. 85, 
Dziennik Badacza ąświata, s. 113

Ed. matematyczna Cel: Rozwiązuję zadania z treścią.

Ed. polonistyczna i 
przyrodnicza

Cel: Znam majowe przysłowia i 
powiedzenia. Czytanie i zapamiętywanie 
zmian w przyrodzie, jakie zachodza w 
maju, czytanie informacji o ważnych 
majowych dniach.

Ed. matematyczna Cel: Rozwiązuję zadania z czasem. Na tropach matematyki, s. 71

Ed. plastyczna Wykonanie majowej kartki z kalendarza.

Ed. polonistyczna

Cel: Znam historię pisma. Oglądanie 
różnych znaków pisma: japońskiego, 
chińskiego, rosyjskiego, alfabetu Braille`a 
i Moerse`a, zapisywanie imienia i 
nazwiska poznanymi znakami, czytanie 
informacji o historii pisma, redagowanie 
notatki w zeszycie, zapisywanie wyrazów 
w kolejności alfabetycznej. Dzienni Badacza Świata 118-119

Ed. matematyczna
Cel: Znam jednostki długości. 
Rozwiązywanie zadań z wyrażeniami 
dwumianowanymi.
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Ed. polonistyczna

Cel: Znam historię książki. Czytanie 
tekstu o tym, jak powstawały książki 
przed wynalezieniem druku, redagowanie 
notatki o powstawaniu książki, przpisanie 
fragmentu tekstu ozdobnym pismem, 
czytanie zasad pisania książki, 
projektowanie okładki do wymyślonej 
książki.

Radosne odkrywanie świata, s. 
98-99, Dziennik Badacza Świata, 

s. 117, 120, 121

Ed. matematyczna Obliczania pieniężne. Rozwiązywanie 
zadań z treścią.

Ed. polonistyczna

Cel: Wiem czym jest wywiad i recenzja.
Zapoznanie z pojęciami, czytanie 
wywiadu, redagowanie notatki, układanie 
pytań do pisarza, czytanie fragmentu 
książki "Kocie historie", pisanie rysopisów 
głównych bohaterów i rysowanie ich 
portretów.

Radosne odkrywanie świata, s. 
101,102,104, Dzienni Badacza 

Świata, s. 132, 133

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat nr 44: Pan Jezus jednoczy nas w 
Komunii świętej.
 podr 105 – 106 ćwiczenia 91-92 (obok 
linki do podręcznika i ćwiczeń).

https://drive.google.
com/file/d/1MIJ0_RnwesT27JoCc

QK3B_9xFkiyRo_e/view?
usp=sharing 

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Uzupełnione z pomocą podręcznika 
ćwiczenia, proszę o wysłanie na 
podanego maila do 11.05.20.

https://drive.google.
com/file/d/1xIbGL6hTF6oEpkjqV

vrN8pqYKC9qOsBr/view?
usp=sharing 

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat 45:  Pan Jezus posyła nas do ludzi
podr 107-108 ćwiczenia 93-94

(obok linki do podręcznika i ćwiczeń).

https://drive.google.
com/file/d/1wY7seGsV0XriTojuap

Q0biMaz4WTqSqu/view?
usp=sharing
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religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Uzupełnione z pomocą podręcznika 
ćwiczenia, proszę o wysłanie na 
podanego maila do 11.05.20.
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