
dla klasy 3b wychowawczyni: 

Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i 
rozszerzające

metody pracy, formy realizacji, 
propozycje od nauczyciela, linki

kontakt z 
nauczycielem

imię i nazwisko 
nauczyciela

j. angielski Wykonaj projekt zatyt. "Houses in the World" youtube, www.kids-pages.com, 
games

Projekt zostanie sprawdzony po powrocie 
do szkoły

dziennik elektroniczny, 
angielski.sp363@gmail.
com

Barbara Baumert

w-f W terminie 16-25 marca poświęć codziennie 
minimum kilkanaście minut na poranne 
ćwiczenia fizyczne. Jeśli nie możesz ich 
zrobić rano to każda pora dnia też będzie 
dobra. Ćwiczenia te pomogą Ci nieco 
wzmocnić swoją siłę, wytrzymałość oraz 
gibkość. Przykładowy zestaw ćwiczeń z 
instruktorem znajdziesz pod linkiem obok. 
Zadania ruchowe wykonuj dokładnie z 
zachowaniem prawidłowej techniki ruchu tak 
jak prowadzący instruktor. Możesz także 
samodzielnie opracować sobie zestaw 
ćwiczeń i wykonywać je wg własnego tempa i 
liczby powtórzeń. Zanotuj sobie ćwiczenia i 
liczbę powtórzeń. Każdego dnia możesz 
zwiększać ich ilość a dzięki temu zobaczysz 
w jak szybkim tempie organizm adaptuje się 
do większych obciążeń treningowych.

https://www.youtube.com/watch?v=NOp-
2KeuqN8

uksg81@wp.pl Arkadiusz Madyniak

religia
wnikliwie obejrzeć filmiki o Mszy Świętej  
linki obok quiz z pytań katchizmowych na platformie Kahoot!

https://www.youtube.com/watch?
v=MC32OuSrZRY&t=55s  https://www.
youtube.com/watch?v=ldhO_QArFio    

https://www.youtube.com/watch?
v=DI6Uet4pmzs    https://kahoot.

it/challenge/0975434?challenge-
id=0354034e-6ee2-4aa9-a824-

56a732032e4d_1584287453646

dziennik elektroniczny oraz 
adres 

katechezasp363@gmail.
com Katarzyna Kołodziejczuk

ed.polonistyczna Radość tworzenia-Nazywanie kolorów 
podstawowych. Tworzenie barw 
dopełniających i pochodnych. Barwy ciepłe i 
zimne. Dopasowywanie kolorów do różnych 
wnętrz. Analiza różnych reprodukcji 
obrazów. Opis – wybranie reprodukcji obrazu 
i opisanie go w zeszycie. 

Obejrzyj filmik na You Tube Jak 
namalować maki na łące, Jak 
namalowac obraz lub 5 sposobów 
malowania kwiatów, 21 sposobów 
na obrazy i techniki malarskie dla 
początkujących.

dokładny scenariusz działań dla ucznia, 
zadania i ćwiczenia

dziennik elektroniczny, e-
mail poreba.sp363@gmail.
com

Małgorzata Poręba

ed. matematyczna Plany i mapy. Posługuję się planem i potrafię 
zaznaczyc trasę wycieczki, utrwalam 
jednostki długości, rozwiazuję zadania

zadania, ćwiczenia dziennik elektroniczny, e-
mail poreba.sp363@gmail.
com

Małgorzata Poręba

zajęcia z informatyki Zadania z klasy 3 www.pisupisu.pl   www.matzoo.pl kontakt przez dziennik Agnieszka Szałaj

ed.polonistyczna(wtorek) Malrstwo to moja pasja- wywiad z malarzem. Filmik o wybranym malarzu, fragm. np. Nikifor You Tube
dokładny scenariusz działań dla ucznia, 

zadania i ćwiczenia
dziennik elektroniczny, 

poczta Małgorzata Poręba
ed. matematyczna Plan mieszkania Ewy. Zadania plan, skala, 

jednostki długości
dokładny opis działań dziannik elektroniczny

18-20.03 Praca wg. instrukcji dokładne informacje przesłane pocztą 
elektroniczna 

dziennik, e-mail

https://www.youtube.com/watch?v=NOp-2KeuqN8
https://www.youtube.com/watch?v=NOp-2KeuqN8

