Klasa III

(22.06 - 26.06)
22.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wideorozmowa- ćwiczenie wierszy na powitanie pierwszaków oraz informacja dotycząca
rozdania świadectw.
e.polonistyczna
Zgodnie z obietnicą , od dziś już nie będzie zadań pisemnych. Proszę jednak , abyście wszyscy
głośno przeczytali sobie czytankę ze str.88 i 89. Zapoznajcie się z kolejnymi przygodami Henia
i Hani. Potem zastanów się, jak Ty przygotowałeś się do podjęcia nauki w klasie czwartej ….
Chętni uczniowie mogą wykonać ćwiczenia ze str. 70 dla zabicia nudy. Oczywiście już nie
wysyłacie ich do mnie.
e. matematyczna
W ramach lekcji matematyki zagraj z bratem , siostrą , dziadkiem , babcią w ,,Truskawkowy
deser” . A że akurat mamy truskawkowy sezon, możesz w czasie gry ,,podjadać truskawki,
jeśli są dostępne w Twoim ogrodzie…..
e. przyrodnicza
Nie wiem , czy pamiętacie , ale właśnie wczoraj ,,skończyło się przybywanie dnia” od dziś
każdy dzień będzie już nieco krótszy od poprzedniego . Dziś miała miejsce najkrótsza noc i
najdłuższy dzień….To początek kalendarzowego lata…a więc przypomnij sobie zasady , jakie
obowiązują nad wodą. Obejrzyj filmik
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Pobaw się w naukowca, obejrzyj filmik o ciekawostkach związanych ze światłem. Chętne
osoby mogą dowolną techniką wykonać tęczę
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/ile-barw-ma-swiatlo

Powodzenia!!!!!

JĘZYK ANGIELSKI
Kliknij w poniższy link 
Możesz odpowiedzieć na pytania oraz powiedzieć co widzisz na obrazkach?
Gdzie i w jaki sposób możesz spędzić wakacje 

https://view.genial.ly/5ee6801e0d7bd20d89ff2f22/presentation-holidayfun?fbclid=IwAR2_5D90mtWuwPKPb70IepX4XEynqZVEz6Dj26f6jdJ4i5Pm3IXgp-m55mI

Życzę Ci udanych wakacji !!!
……………………………………………………..

23.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e. polonistyczna
Dziś przeczytaj kolejny tekst ze str 90 i 91 czytanki. Tu już zobaczysz , że klasa czwarta tuż ,
tuż, bo zaraz po wakacjach….Chętne osoby mogą wykonać zadania ze str 71 ćwiczeń. Przy
okazji możecie zagrać w zabawy ortograficzne:
Ułóż zdania , których wyrazy będą się zaczynały taka samą literą, np.
Wesoły wąż widzi wodnego wieloryba…..
Żółta żabka żałuje że żuk żartuje ….
Rusz głową….może uda Ci się ułożyć ciekawsze zdania…..
e. matematyczna
Utrwal rozpoznawanie godzin na zegarze oraz stopni na termometrze. Rozwiąż zadania ze
str46- 47. To zadania dla chętnych ale pomogą Ci utrwalić materiał…
Możesz też poćwiczyć rozpoznawanie godzin na prawdziwym zegarze ,tego nigdy za wiele….

KATECHEZA
……………………………………………………….
24.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e. polonistyczna
Na stronie 104 pozostała Wam ostatnia poczytanka. Zapoznajcie się z przygodą Cyryla i Lotki.
Możecie wykonać dodatkowe ćwiczenia ze str.81 To takie zadania na rozwijanie myślenia.
Proponuję również aby każdy uczeń klasy trzeciej zaopatrzył się w książki z biblioteki.
Nadchodzą wakacje a wraz z nimi czas wolny….Pamiętajcie aby te , wypożyczone w szkolnej
bibliotece oddać na czas , aby otrzymać świadectwo…..
e. matematyczna
Poćwicz tabliczkę mnożenia przez 6,7,8. Zwróć uwagę na przykłady , których nie jesteś
pewien. Utrwal je wielokrotnie. Możesz także wykonać ćwiczenia ze str. 48. Pozwolą Ci one
przypomnieć sposoby obliczania obwodów figur.

Przy okazji …pamiętasz , w jaki sposób wykonywaliśmy różne kompozycje z orgiami? Może
teraz się nudzisz i masz ochotę pobawić się papierowym orgiami???

INFORMATYKA
Dziś namalujcie obrazek w programie Paint pod tytułem „Moje wakacje”, zastosujcie jak
najwięcej poznanych narzędzi.
Kochani uczniowie klasy trzeciej chciałam Wam podziękować za Waszą pracę i trud. Jestem z
Was dumna!! Pracowaliście wspaniale i zasłużyliście na puchar! Wydrukujcie go sobie i

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia we
wrześniu!!!!!
Życzę wspaniałych i bezpiecznych
wakacjiiiiii!!! Pani Agnieszka :-)
podpiszcie.

Drodzy uczniowie zachęcam do udziału w bezpłatnym kursie!
W te wakacje możecie spróbować swoich sił w programowaniu! Jeśli lubicie spędzać czas
przed komputerem i interesuje Was świat nowych technologii, weźcie udział w darmowych
warsztatach online z programowania w języku Scratch lub Python!
Szczegółowy harmonogram i zakres tematyczny warsztatów znajduje się pod linkiem:
>>WAKACJE Z GIGANTAMI: SCRATCH, 9 - 12 LAT>>
>>WAKACJE Z GIGANTAMI: PYTHON, 13 - 18 LAT>>
Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest rejestracja oraz wybranie docelowej
grupy dla ucznia poprzez poniższy formularz:
>>FORMULARZ ZAPISU<<

………………………………………………………
25.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e. polonistyczna
Pamiętaj o tym , że wakacje to czas odpoczynku od szkoły ale nie od myślenia. Przypomnij
sobie zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego . Zależy nam aby po wakacjach wszyscy
wrócili bezpiecznie do szkoły
ZASADY BEZPIECZNEGO SPĘDZANIA WAKACJI LETNICH

1. Bezpieczeństwo na drodze
- Pamiętaj, że jezdnia nie jest placem zabaw! Zachowaj na niej wyjątkową ostrożność,
- Korzystaj ze ścieżek rowerowych; jeżeli jedziesz po jezdni, przestrzegaj przepisów ruchu
drogowego,
- Pamiętaj, że unikniesz urazów, jeśli będziesz zakładał kask ochraniający głowę,
- Uważaj podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść dla pieszych,
- Bądź widoczny na drodze (używaj odblasków, świateł, kamizelki odblaskowej),

2. Bezpieczeństwo nad wodą
- Pamiętaj, że kąpiemy się tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych (kąpieliska
strzeżone),
- Nigdy nie skacz do wody w miejscach, które nie są do tego przeznaczone,
- Nie wchodź do wody po posiłku,
- Zawsze słuchaj poleceń ratownika,
- W wodzie zachowuj się ostrożnie i nie utrudniaj kąpieli innym,
- Nie zaśmiecaj plaży, dbaj o jej czystość,
- Zapoznaj się z regulaminem kąpieliska i przestrzegaj go,
- Korzystając ze sprzętu wodnego zakładaj kapok,
- Podczas upalnych dni unikaj przegrzania i odwodnienia organizmu, pij dużo wody (3 litry
na dzień), unikaj oparzeń słonecznych skóry, opalaj się tylko używając kremu z filtrem
słonecznym, chroń oczy nosząc okulary słoneczne, noś nakrycie głowy,
3. Dbając o swoje bezpieczeństwo
- Na zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni i wykopów,
- Nie niszcz i nie zaśmiecaj otoczenia, dbaj o środowisko,
- Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych, pod nadzorem dorosłych,
- Mów zawsze rodzicom dokąd wychodzisz, po zmroku nie wychodź bez opieki osoby
dorosłej,
- Gdy jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi obcym,
- Nie korzystaj z propozycji jazdy samochodem (lub spaceru) z nieznajomymi,
- Uczestnicząc w pracach polowych zawsze zachowaj ostrożność,
- Nie zbliżaj się do obcego psa, dzikich zwierząt, nie dotykaj ich, nawet jeśli robią wrażenie
łagodnych,

TELEFONY ALARMOWE:
- POGOTOWIE RATUNKOWE TEL. 999
- POLICJA TEL. 997
- STRAŻ POŻARNA TEL. 998

e. matematyczna
W klasach starszych poznasz nowe pojęcia matematyczne. Na końcu podręcznika są szablony
do wycięcia. Jeśli wykonasz zadania zgodnie z instrukcją , otrzymasz dwie bryły , które
możesz wykorzystać do różnych gier…Wykonaj to zadanie….
Na tym ROK SZKOLNY UWAŻAM ZA ZAKOŃCZONY……..Nie był to dla nikogo łatwy rok.
Mam nadzieję , że od września spotkamy się w szkole , bez ograniczeń , które spotkały nas
w ostatnim czasie. Życzę abyście wszyscy dobrze wypoczęli, nabrali sił do pracy i wrócili we
wrześniu weseli , wypoczęci , gotowi do dalszej pracy…niekoniecznie zdalnej….
DO ZOBACZENIA W CZWARTEJ KLASIE……

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Wie kommst du zur Schule.
ZADANIA DO WYKONANIA:
Dla chętnych:

Słownictwo:
https://quizizz.com/join/quiz/5ef358c63558b2001beb4729/start?referrer=5eb12cfca0a
897001b1ef9d5
https://quizizz.com/join?gc=3569283
https://youtu.be/ftlh40l_3lM

W-F
22.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Lekkoatletyka – przekazywanie pałeczki sztafetowej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Biegi sztafetowe
☻ polegają na jak najszybszym oraz zgodnym z przepisami, przeniesieniu pałeczki, przez
pewien dystans – od startu do mety – przez kolejnych zawodników
☻ sposoby przekazywania pałeczki sztafetowej:
- dolny (rzadko stosowany)
- górny (najczęściej stosowany)
☻ konkurencje sztafetowe:
4×100m lub 4x400m
https://www.youtube.com/watch?v=Cu3BfL9UTNk
2) Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej
https://www.youtube.com/watch?v=wOYPpTb2Mu8
https://www.youtube.com/watch?v=NytPDFSQ1J0
3) Ćwicz przekazywanie pałeczki sztafetowej
☻ poproś drugą osobę, aby ćwiczyła z tobą
☻ dobrze się rozgrzej, aby uniknąć kontuzji
☻ wykonaj 5 razy podanie pałeczki
☻ wykonaj 5 razy odebranie pałeczki
☻ wykorzystaj inne przybory (rolka po ręczniku papierowym, patyk itp.)
24.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Doskonalenie naturalnych form ruchu: chód, bieg, jazda na rolkach, jazda na
desce, jazda na rowerze”

UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Wybierz jedną lub kilka z poniższych form ruchu i przez 45 minut spędź aktywnie czas:
☻ chód
☻ bieg
☻ jazda na rolkach
☻ jazda na desce
☻ jazda na rowerze

25.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Bezpieczne spędzanie czasu wolnego podczas wakacji”
Drodzy uczniowie!!!
Rok szkolny dobiega końca a już za chwilę rozpoczniecie zasłużone wakacje.
Chciałbym Wam bardzo gorąco podziękować za wykonaną pracę, zaangażowanie i włożony
ogromny wysiłek podczas kończącego się roku szkolnego. Tym bardziej jestem pełen
uznania, gdyż od kilku miesięcy musieliśmy pracować w zupełnie nowych warunkach
w dobie szerzącej się pandemii.
Lekcja wychowania fizycznego to przede wszystkim aktywnie spędzony czas na sali
gimnastycznej lub boisku szkolnym. Wierzę jednak głęboko, że nabyta przez Was również
wiedza teoretyczna przyda się w dalszej edukacji szkolnej i w życiu codziennym.
Podczas wakacji pamiętajcie o zachowaniu BEZPIECZEŃSTWA!!!, abyście cali i zdrowi
wrócili we wrześniu do szkoły.
Dobrego wypoczynku i do zobaczenia.
Ze sportowym pozdrowieniem nauczyciel wychowania fizycznego Grzegorz Jakosz!!!

Kochani uczniowie ten semestr nie był łatwy ale daliście radę. Jesteście najlepsi!
Kochani uczniowie ten semestr nie był łatwy ale daliście radę. Jesteście najlepsi!
Zachęcam Was do wypełnienia poniższej karty. Możecie omówić ją wspólnie z
rodzicami/dziadkami/wychowawcami. Życzę radosnych i bezpiecznych wakacji! Do
zobaczenia we wrześniu!!! Zachęcam również do zapoznania się z informacjami na temat
Bezpiecznych wakacji w zakładce Pedagog szkolny. Pani Agnieszka :)

…………………………………………………………..
26.06.2020

(15.06 - 19.06)
Kliknij na link i wypełnij ankietę.
czas na wypełnienie do piątku 19.06.20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3vMrliZrn2RnMoxOaW7zbJkvC1HuYCECj0dCJXLBNZM
BgfA/viewform?fbclid=IwAR14pm5GjtWlOcgUEF71pf1PNMp3yFDpn9-mBeiwkmwYYxZP0JfrRPw07-0

15.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wideorozmowa – omówienie sprawdzianów ( wg poprzednich godzin)

e. polonistyczna
- otwórz ćwiczenia z j. polskiego na str. 88. Przeczytaj sobie tekst ze zrozumieniem
- napisz temat lekcji w zeszycie z j. polskiego Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej
- możesz obejrzeć filmik dotyczący tego regionu polski
https://www.youtube.com/watch?v=vbgeX7nblls
- teraz odpowiedz na pytania do tekstu( ćwiczenia) na str. 89 zad.1,2,3,4 Plakat do zad 4
wykonaj w zeszycie( wyślij zdjęcie tylko z zeszytu)
e. matematyczna
- otwórz podręcznik na str.122 i przypomnij sobie wiadomości z tej strony
- w zeszycie z matematyki zapisz słowami następujące liczby:

1 236 153, 8 942 601, 4 901 289, 6456 012 , 1 987 654
-wykonaj ćwiczenia 5,6,7,8,9 ze str. 39
e. przyrodnicza
Dla przypomnienia , które grzyby można zbierać a które są trujące, obejrzyj filmik
https://www.youtube.com/watch?v=oM7gzB5iBFU
Wykonaj ćwiczenia 6 i 7 ze str.64

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Dziś chciałabym aby w ramach lekcji plastyki poobserwowałyście piękno otaczającego nas świata i
spróbowały narysować na kartkach dowolną techniką, to , co widzicie w Waszym ogrodzie lub na łące
, czy w lesie. Postarajcie się ,,uchwycić jak najwięcej szczegółów zbliżającego się lata…To już za kilka
dni…Wyślijcie zdjęcie swojej pracy

JĘZYK ANGIELSKI
1. Otwórz zeszyt z języka angielskiego i zapisz nowy temat.

Lesson
Topic: End- of- Year- Show.

End- of- Year- Show ( End- of-Jer-Szoł)- pokaz/
program na koniec roku
actor ( aktyr)- aktor
audience ( odiens)- publiczność
stage ( stejdż)- scena
costume (kostium)- kostium
lights (lajts)- światła
make-up (mejk-ap)- makijaż
script (skript)-scenariusz
ticket ( tiket)- bilet
programme ( program)- program
poster ( połster)- plakat
helping- pomagać
designing ( dizajning)- projektować

writing ( rajting)- pisać
printing – drukować
stone( stołn)- kamień
village (wilydż)- wieś
hikers ( hajkers)-wędrowcy
soup (sup)- zupa
knock (nok)- pukać do drzwi
share ( szer)- podzielić się
kind (kajnd)- miły
stove ( stołw)- kuchenka
onion- cebula
2. Otwórz podręcznik na stronie 61.
Wprowadzenie do nowego słownictwa na wideo rozmowie.
Wspólne wykonanie zadania 2.
3. Otwórz ćwiczenia na stronie 72.
Wykonaj zadania 1 i 2.

………………………………………………..
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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e. polonistyczna
- dziś nieco luźniej. Obejrzyj filmik
- zapisz w zeszycie z j. polskiego temat :Jak dbamy o środowisko?
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ
- napisz w zeszycie krótka wypowiedź na temat filmiku, czyli , jak powinniśmy dbać o
środowisko.( wyślij zdjęcie wypowiedzi)

- e. matematyczna
- wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,,5 ze str.40
- ćwicz tabliczkę mnożenia przez 5,6

KATECHEZA
………………………………………………….
17.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wideorozmowa – przygotowanie ról na powitanie kl.I.
e. polonistyczna
Moi Drodzy!
Dzisiejszy temat to już rzeczywiście wprowadzenie do Waszych oczekiwanych wakacji…
Przeczytajcie sobie wiersz pt. ,,Znów wakacje”.
Teraz otwórzcie podręcznik na str. 76 i wykonajcie test pt. ,,bezpieczne wakacje”
Na konie oceń, czy dobrze przygotowana jesteś do wakacji. Pomoże ci w tym ćw. 1 ze str.62.
Teraz otwórz ćwiczenia z j. polskiego i wykonaj ćw. 1,2,3,4,5. Ze stron 58,59
e. matematyczna
W ramach powtórki wykonaj ćw. 6,7,8,9,10 ze str.41.

INFORMATYKA
Temat- Kodowanie
Kliknij na link i rozkoduj obrazek. Jeżeli zaznaczysz kolor (z prawej strony) i będziesz klikać na
przypisany mu wynik ( z lewej strony) rozkodujesz obrazek (patrz na obrazek poniżej). Ciekawe, co
ukryło się za iloczynami? Gdy rozkodujesz cały obrazek kliknij na przycisk Check, wtedy znikną
liczby. Zrób zdjęcie gotowej pracy i wyślij poprzez komunikator WhatsApp 608073021 Życzę

powodzenia! I przypominam…za niedługo WAKACJE!! 
https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mozaics_multiplications.htm?language=english&link
back=../../education/math-multiplications/index.htm

……………………………………………………
18.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e. polonistyczna
Dziś trochę czytania ze zrozumieniem. Przeczytaj tekst z podręcznika ze stron 80-4. Ze zrozumieniem.
Teraz wykonaj ćwiczenia z j. polskiego 1,2,3,4 ze stron 66,67. ( wyślij zdjęcie)
e. matematyczna
W ramach powtórki wykonaj zadania 1,2,3,4,5 ze str. 42,43

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Wie kommst du zur Schule.
ZADANIA DO WYKONANIA:
Dla chętnych:

1. Otwórz podręcznik na str 72. Posłuchaj wywiadu i powiedz czym dzieci docierają do
szkoły. Nagranie wysłane na grupę Whatsapp.
2. Posłuchaj wywiadu jeszcze raz. Powiedz jakie zalety ma każdy środek transportu
3. Wykonaj ćwiczenie 1-3. w zeszycie ćwiczeń str. 78 i 79.

W-F
15.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Lekkoatletyka – start niski i wysoki”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Start niski
Wykonuje się z bloków startowych.
Stosuje się w biegach krótkich (sprintach): 60m, 100m, 200m, 400m.
W szkole dzieci klas 4-6 biegają na dystansie 50m.
Wydawane komendy przed rozpoczęciem biegu: „na miejsca”, „gotów”, „start”.
„na miejsca”:
- biegacz przyjmuje pozycję klęku podpartego jednonóż, dłonie przed linią startową
„gotów”:
- biegacz unosi biodra
„start”:
- biegacz rozpoczyna bieg
https://www.youtube.com/watch?v=eNNHY-DW-iI
2) Start wysoki
Wykonuje się w pozycji stojącej bez bloków startowych.
Stosuje się w biegach średnich: 800m, 1500m i długich 3000m, 5000m, 10000m, maraton.
W szkole dzieci klas 4-6 biegają na dystansie 600m.
Wydawane komendy przed rozpoczęciem biegu: „na miejsca”, „start”.
„na miejsca”,
- biegacz ustawia się przed linią startową w pozycji wysokiej wykrocznej
„start”.
- biegacz rozpoczyna bieg
https://www.youtube.com/watch?v=Fb-OLThRHvo
3) Falstart
- przewinienie polegające na przedwczesnym (najczęściej przed komendą „start”)
rozpoczęciu biegu. Bieg zostaje przerwany i należy go powtórzyć
4) Zobaczcie poniżej emocjonujący bieg pochodzącej z Raciborza Justyny Święty-Ersetic

i posłuchajcie równie elektryzujący komentarz: TAK SIĘ BIEGA W RACIBORZU …!!!
https://www.youtube.com/watch?v=E7amPX0XHaU
5) Ćwicz start niski i wysoki
☻ dobrze się rozgrzej, aby uniknąć kontuzji
☻ poproś inną osobę, aby wydawała komendy
☻ wykonaj po 5 razy start niski i start wysoki
☻ jeżeli masz możliwość to ścigaj się z druga osobą na ustalonym wcześniej dystansie
17.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Lekkoatletyka – skok w dal”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Podział skoków w lekkoatletyce:
- skok w dal
- trójskok
- skok wzwyż
- skok o tyczce
2) Skok w dal w szkole:
☻ skok w dal techniką naturalną (kuczną)
https://www.youtube.com/watch?v=QofBgXXNqHA
Składa się z 4 faz:
- rozbieg
- odbicie
- lot
- lądowanie
☻ skok w dal z miejsca
https://www.youtube.com/watch?v=b2XOIN08lkE
Składa się z 3 faz:
- odbicie
- lot
- lądowanie
3) Ćwicz skok w dal
☻ dobrze się rozgrzej, aby uniknąć kontuzji
☻ poproś drugą osobę o dokonywanie pomiarów
☻ wykonaj 5 razy skok w dal z miejsca
18.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Lekkoatletyka – rzut piłeczką palantową”

UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Podział rzutów w lekkoatletyce:
- rzut oszczepem
- rzut dyskiem
- rzut młotem
- pchnięcie kulą
2) Rzuty w szkole:
☻ rzut piłeczką palantową
https://www.youtube.com/watch?v=UwDQ2gmrYoQ
Składa się z 3 faz:
- rozbieg
- przyjęcie pozycji rzutnej
- rzut
☻ rzut piłką lekarską w przód znad głowy
https://www.youtube.com/watch?v=nVYevVZwmIs
Składa się z 2 faz:
- przyjęcie pozycji rzutnej
- rzut
☻ rzut piłką lekarską w tył za głowę
https://www.youtube.com/watch?v=b8X4MUO4LLc
Składa się z 3 faz:
- przyjęcie pozycji rzutnej
- ruchy przygotowawcze
- rzut
3) Ćwicz rzut piłeczką palantową
☻ dobrze się rozgrzej, aby uniknąć kontuzji
☻ ćwicz przede wszystkim bez piłki, tylko technikę
☻ ćwicz z piłką tylko w bezpiecznym miejscu na otwartej przestrzeni
☻ wykorzystaj inne przybory (woreczek, kulka z papieru itp.)

………………………………………………………..
19.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e. polonistyczna

To fragment mapy Polski. Zaznaczony region Polski to Kaszuby. Jak widzisz położony jest na północy
Polski.
Otwórz podręcznik na str. 86. I zapoznaj się z tekstem. Potem zobacz , jak wygląda uroczysty , ludowy
strój kaszubski. Spróbuj przeczytać, jak nazywają się poszczególne jego części. Śmiesznie, co? Nasz
gwara śląska też zawiera niektóre śmieszne wyrazy. Dlatego należy dbać o kulturę swojego regionu i
nie wstydzić się jej używać. Oczywiście w odpowiednim miejscu i czasie. Zerknij też na kaszubski
wzór wyszywanych elementów sztuki ludowej. Może spróbujesz narysować go w zeszycie????
To dla chętnych a obowiązkowo ćw.1,2,3,4 ze str. 68, 69.

MUZYKA
Witajcie,

 dzisiejsza lekcja bez zadań 
 na początek zapraszam na rozgrzewkę ruchową https://youtu.be/Y4lnJz2BTJY
 dziś poznacie nową piosenkę, otwórzcie ten link i posłuchajcie https://youtu.be/sFF-8q1Eek



wydrukujcie i wklejcie tekst do zeszytu (nie musicie ;))
Mały człowiek
1. Chociaż mało mamy lat, tak naprawdę niewiele
choć lubimy w piłkę grać i pojeździć rowerem

choć na wszystko mamy czas tyle zabaw nas czeka
wiemy, że każdy z nas wyrośnie, każdy z nas
na wielkiego, wielkiego na człowieka
ref. bo co może, co może mały człowiek
tak jak ja albo ty
może pani, a może pan podpowie
my zgodzimy się z tym.
2. Na podwórku fajnie jest można sobie pobiegać
można w kapsle pograć też i pochodzić po drzewach
można łapać do swych rąk kolorowe motyle
albo się ukryć tak by nikt nie widział nas
i polecieć do słońca choć na chwilę
ref. bo co może…..
3. Właśnie tyle lat co my mają Bolek i Lolek
a więc może ja lub ty odegramy ich rolę
albo któryś będzie kimś najważniejszym na świecie
będzie miał tyle sił dołoży wszystkich sił
aby były szczęśliwe wszystkie dzieci.


spróbujcie się jej nauczyć, włączając do śpiewania razem z dziećmi na filmiku
powodzenia
pozdrawiam

………………………………………………………..
(08.06 - 10.06)
08.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wideorozmowa- sprawdzian z języka polskiego
Obrazek do sprawdzianu

e.polonistyczna
- zapisz w zeszycie temat lekcji: Zabawy z tatą.
- zastanów się przez chwilę i spróbuj napisać w zeszycie kilka słów na temat swojego taty.
Pomogą Ci w tym poniższe pytania:
-jak wygląda tato?
-co lubi robić?- jego zainteresowania
-jaka jest jego ulubiona potrawa?
-jaki jest jego ulubiony sport?
-czego nie lubi robić?
-co lubisz robić z tatą?
-jakie macie wspólne zabawy
(przy układaniu wypowiedzi zadbaj o ładne pismo , styl wypowiedzi i unikaj powtórzeń)wyślij zdjęcie)
- przeczytaj inscenizację ze str.72-73
- teraz się rozluźnij i wykonaj kilka ćwiczeń
https://www.youtube.com/watch?v=y8J0k6AeCho
- otwórz ćwiczenia z j. polskiego i wykonaj ćw. 1,2,3,4 (bez kropki) – prześlij zdjęcie
e. matematyczna
-Kto ma problemy z tabliczką mnożenia, polecam zagrać w grę , np. z mama czy bratem
A może w tym tygodniu z tatą , bo o nim jest ten tydzień.
https://www.youtube.com/watch?v=lz43TuioMYw
-Przypomnij sobie , jak nazywają się liczby w mnożeniu i dzieleniu
- Wykonaj ćwiczenie 1,2,3,4,5 ze str. 36
e. przyrodnicza

- otwórz podręcznik na str. 78, 79. Przyjrzyj się ilustracjom. Poznajesz na pewno rośliny ,
które często spotykamy w naszym otoczeniu. Wiemy , że rośliny są bardzo pożyteczne dla
nas, dla środowiska. Niektóre z nich są jednak bardzo trujące. Dlatego nigdy nie należy
zrywać albo jeść nieznanych owoców .Przyjrzyjcie się i przeczytajcie, które rośliny sa
niebezpieczne
- wykonajcie ćwiczenie 5 ze str.63
- teraz chwila przerwy- wyjdźcie na podwórko , odetchnijcie świeżym powietrzem
i…..poszukajcie naszych roślin…Może się uda?

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Zgodnie z wcześniejsza zapowiedzią dziś wykonacie stworka, który nie dbał o zęby…Na str 53
jest opis , który wskaże kolejne etapy wykonania pracy…Powodzenia
Pamiętajcie o bezpieczeństwie!!!!!!!!( wyślijcie zdjęcie)
W TYM TYGODNIU PROSZĘ , ABY ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ PRZESYŁANE BYŁY NAJPÓŹNIEJ DO
PIĄTKU KOŃCZACEGO DANY TYDZIEŃ….

JĘZYK ANGIELSKI
POWTÓRZENIE PRZED SPRAWDZIANEM !
Wykonaj zadania powtórzeniowe 1,2,3 ze strony 58 w podręczniku.

SPRAWDZIAN
ćwiczenia z języka angielskiego UNIT REVIEW
strona 66/67 - zadania 1-6
strona 68/69 – 1-4
Postaraj się wykonać powyższe zadania samodzielnie!
TERMIN odesłania zdjęć wykonanych zadań to 12.06.2020- piątek

W-F
08.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Nauka zwodu i dryblingu w piłce nożnej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Zwód a drybling:
Zwód to wszystkie pozorowane czynności ruchowe z piłką lub bez piłki, których celem jest
wprowadzenie przeciwnika w błąd.
Najczęstsze zwody z piłką to:
- pojedynczy
- podwójny
- z przeniesieniem stopy nad piłką
Drybling to wykonanie zwodu w połączeniu ze skutecznym prowadzeniem piłki
i pojedynkiem 1 x 1.
2) Rozgrzewka
https://www.youtube.com/watch?v=1lPboyiwUfM
3) Nauka zwodów z piłką:
☻ pojedynczy
https://www.youtube.com/watch?v=JwubshhwkBM
☻ podwójny
https://www.youtube.com/watch?v=mnmdsNDv90Y
https://www.youtube.com/watch?v=51YK_z1dtsw
☻ z przeniesieniem stopy nad piłką
https://www.youtube.com/watch?v=iOKpItGoYDA
☻ inne zwody
- podwójny z przeniesieniem stopy nad piłką
https://www.youtube.com/watch?v=eM3beIgh9P0
https://www.youtube.com/watch?v=XlQpAy6M6hI
- z półobrotem z uderzeniem piłki wewnętrzną częścią stopy za sobą
https://www.youtube.com/watch?v=56IEubaFDoE
- ruleta
https://www.youtube.com/watch?v=rV4VIiet8VA
https://www.youtube.com/watch?v=4C1f8SHh-WY
4) Jeżeli masz możliwość to zagraj w piłkę nożną.
10.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Ćwiczenia według inwencji własnej ucznia”

UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Przez 45 minut ćwicz, baw się lub graj według własnego pomysłu.
2) Ankieta.
Drodzy uczniowie!
Ankieta jest dla chętnych i całkowicie anonimowa.
Liczę na Wasze szczere odpowiedzi, które będą cennymi wskazówkami na przyszłość.
UWAGA:
W pytaniach 1-10 można zaznacz tylko 1 odpowiedź.
W pytaniach 11-16 można zaznaczyć kilka odpowiedzi.

1. Do której klasy uczęszczasz?

□ Klasa I □ Klasa II □ Klasa III □ Klasa IV □ Klasa V □ Klasa VI
2. Czy czujesz się bezpiecznie na lekcjach wychowania fizycznego?

□ TAK

□ NIE

□ Czasami

3. Czy chętnie ćwiczysz na lekcjach wychowania fizycznego?

□ TAK

□ NIE

□ Czasami

4. Czy uczestniczył(a)byś w lekcjach wychowania fizycznego, gdyby nie były
obowiązkowe?

□ TAK

□ NIE

□ Czasami

5. Czy sposób prowadzenia lekcji wychowania fizycznego przez nauczyciela ma
wpływ na twój stosunek do przedmiotu?

□ TAK

□ NIE

□ Ciężko powiedzieć

6. Czy obecny system oceniania na lekcji wychowania fizycznego jest
sprawiedliwy?

□ TAK

□ NIE

□ Ciężko powiedzieć

7. Czy lekcje wychowania fizycznego mają korzystny wpływ na Twoje zdrowie?

□ TAK

□ NIE

□ Ciężko powiedzieć

8. Jak oceniasz swoją sprawność fizyczną? (wg skali ocen w szkole)

□1

□2

□3

□4

□5

□6

9. Jaką ocenę wystawił(a)byś sobie na koniec roku szkolnego z wychowania
fizycznego, która wg Ciebie byłaby najbardziej sprawiedliwa?

□1

□2

□3

□4

□5

□6

10. Jaką ocenę wystawił(a)byś swojemu nauczycielowi wychowania fizycznego za
podejście do swoich obowiązków i sposób prowadzenia lekcji?

□1

□2

□3

□4

□5

□6

11. Jak określił(a)byś swojego nauczyciela wychowania fizycznego?

□ Punktualny

□ Spóźnialski

□ Wesoły

□ Sprawiedliwy

□ Niesprawiedliwy □ Pomocny

□ Niemiły
□ Surowy

□ Inne (wymień jak)…………………………………………………………………………..
12. Jakie lubisz tematy lekcji z wychowania fizycznego?

□ Piłka nożna □ Piłka ręczna □ Siatkówka □ Koszykówka □ Lekkoatletyka
□ Gimnastyka □ Unihokej

□ Ringo

□ Badminton □ Tenis stołowy

□ Gry i zabawy □ Palant

□ Taniec

□ Sporty zimowe

□ Wszystkie wymienione
□ Inne (wymień jakie)…………………...........................................................................
13. Jakie nie lubisz tematy lekcji z wychowania fizycznego?

□ Piłka nożna □ Piłka ręczna □ Siatkówka □ Koszykówka □ Lekkoatletyka
□ Gimnastyka □ Unihokej

□ Ringo

□ Badminton □ Tenis stołowy

□ Gry i zabawy □ Palant

□ Taniec

□ Sporty zimowe

□ Wszystkie wymienione
□ Inne (wymień jakie)…………………...........................................................................
14. W której dyscyplinie musisz poprawić swoje umiejętności?

□ Piłka nożna □ Piłka ręczna □ Siatkówka □ Koszykówka □ Lekkoatletyka
□ Gimnastyka □ Unihokej

□ Ringo

□ Badminton □ Tenis stołowy

□ Gry i zabawy □ Palant

□ Taniec

□ Sporty zimowe

□ Wszystkie wymienione
□ Inne (wymień jakie)…………………...........................................................................
15. Co zniechęca Cię na lekcjach wychowania fizycznego?

□ Hałas

□ Atmosfera

□ Wysiłek

□ Niektóre ćwiczenia

□ Własna sprawność fizyczna

□ Wszystkie wymienione □ Nie ma nic takiego
□ Inne (wymień jakie)…………………...........................................................................
16. Dlaczego ćwiczysz na lekcjach wychowania fizycznego?

□ Lubię ćwiczyć

□ Dla zdrowia

□ Wszystkie wymienione

□ Dla przyjemności □ Z obowiązku

□ Inne (wymień jakie)…………………...........................................................................
17. Uwagi, pytania, skargi, spostrzeżenia, wnioski itp.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Dziękuję za poświęcony czas!!!
Ze sportowym pozdrowieniem Grzegorz Jakosz!!!

Aby ankieta była anonimowa nie należy jej podpisywać i najlepiej wysłać z innego numeru
telefonu niż dotychczasowe sprawdziany.
Ankietę można wydrukować i wypełnić lub napisać odręcznie i wysłać zdjęcie:
☻ do końca roku szkolnego
☻ na WhatsApp, Messenger lub MMS-em (Grzegorz Jakosz, tel. 603663482)

……………………………………………………..
09.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e. polonistyczna
- otwórz podręcznik na str. 100, przeczytaj kilka razy tekst czytanki
- wykonaj ćw. 5 i 6 ze str.55 ( wyślij zdjęcie) UWAGA!- opis w zeszycie nie musi być długi.
Wystarczy 5, 6 zdań. Zależy mi jednak na stylu oraz pięknym piśmie….
e. matematyczna
- wykonaj ćwiczenia 6,7,9,10 ze str.37 oraz 14 ze str 56
-powtórz materiał dotyczący ćwiartek , połówek. Utrwal tabliczkę mnożenia JUTRO NA
WIDEOROZMOWIE SPRAWDZIAN MATEMATYCZNY!!!!!

KATECHEZA
Powtórzyć wiadomości:

1. Co to jest spowiedź i jak się spowiadać.
Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=_S0JxfMD9pY
Naucz się na pamięć (powtórz jeśli już umiesz) 5 warunków dobrej spowiedzi str. 181.

2. O spowiedzi
Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=M161BXVp4ek
Naucz się na pamięć (powtórz jeśli już umiesz) formułę spowiedzi str. 101.
Ks. Andrzej Przybyła

……………………………………………………..
10.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
WIDEOROZMOWA- SPRADZIAN MATEMATYCZNY

PONIŻEJ ZADANIA DO SPRAWDZIANU

e. polonistyczna
- obejrzyj filmik o tym , jak powstaje deszcz i zastanów się , czy deszcz jest nam potrzebny…
https://www.youtube.com/watch?v=CjaDVgZzEok
- na pewno myślicie , że deszcz jest potrzebny , ale niekoniecznie wtedy , gdy wybieramy się
na WAKACJE!!!!. One szybko nadchodzą , więc postarajmy się jeszcze przez kilka dni
popracować , aby potem wypoczywać przez 2 miesiące…
- wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5 ze str 56
e. matematyczna
- wykonaj zad.1,2,3,4 ze str.38
- poćwicz tabliczkę mnożenia przez 6 i 7

INFORMATYKA
Temat: Kodowanie
Dzień dobry kochani uczniowie klasy trzeciej. Pracujecie doskonale, jestem pod wrażeniem i
bardzo się cieszę. Dziś przygotowałam dla was trochę inne ćwiczenie.
Waszym zadaniem jest podążać za wyznaczoną ścieżką wśród liter, odczytać i zapisać
zakodowane hasła. Gotowe odpowiedzi proszę wysłać na mojego maila :-D

1

2

3

4

5

6

PROJEKT (matematyka)

W tym tygodniu odbywają się ostatnie zajęcia z
projektu. Proszę o wykonanie testu i przesłanie go
najpóźniej do poniedziałku (15.06.2020r.) na mój
numer telefonu 608 073 021. Powodzenia!
TEST
_____________________________
imię i nazwisko

1

2

3

Zapisz cyframi liczby:

a)

osiemset pięćdziesiąt siedem __________

b)

sześćset cztery

__________

Zapisz słowami liczby:

a)

902

________________________________________________

b)

458

________________________________________________

Zapisz liczby od najmniejszej do największej.
582 528 98
________________________________________

4

5

Oblicz sumy i iloczyny.
37 + 8 = ________

9 ∙ 7 = ________

48 + 16 = ________

3 ∙ 8 = ________

628 + 9 = ________

4 ∙ 10 = ________

Oblicz różnice i ilorazy. Wykonaj sprawdzenia.
55 – 8 = ________

Spr. ___________________

94 – 36 = ________

Spr. ___________________

6

81 : 9 = ________

Spr. ___________________

42 : 7 = ________

Spr. ___________________

Wpisz w okienka odpowiednie liczby.
9+

= 15

86 –

38 +

= 83

= 50
– 10 = 74

+ 28 = 42
42 –

= 29

A1

7

Jednego dnia Alek przeczytał 27 stron książki o podróżnikach.
Następnego dnia przeczytał o 14 stron więcej. Ile stron
przeczytał Alek drugiego dnia?
Rozwiązanie: ______________________________________________ Odp.:
____________________________________________________

8

Ile zapłacisz za

dwa kilogramy jabłek i

pół

kilograma gruszek?
Rozwiązanie:
_________________________________
_________________________________
Odp.: ____________________________________________________

9

a) Zamaluj:



na niebiesko – kwadrat,



na żółto – koło,



na zielono – trójkąt.

b) Zmierz boki niezamalowanego
prostokąta i oblicz jego obwód.
_________________________

_________________________

10

11

Ile czasu upłynie:

a)

od 900 do 1200,

b)

od 1950 do 2150?

________________________
________________________

Marek, Jacek, Jaś i Andrzej urodzili się w tym samym roku: Marek – 9 czerwca,
Jacek – 23 listopada, Jaś – 31 lipca, a Andrzej – 6 stycznia.
Zapisz imiona chłopców w kolejności od najstarszego do najmłodszego.
Pod imionami zapisz daty urodzenia – miesiące znakami rzymskimi.
______________ ______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________ ______________

…………………………………………………….
(01.06 - 05.06)
01.06.2020

Kochane dzieci na początku dzisiejszego dnia koniecznie:

1. Kliknijcie na link i obejrzyjcie filmik niespodziankę…
https://www.youtube.com/watch?v=Os5qm8gMDTI&featur
e=youtu.be
2. Weźcie udział w konkursie „Zgadnij, kto jest na
zdjęciu?”. Nauczyciele i pracownicy obsługi ukryli się na
zdjęciach z dzieciństwa… Szczegóły w zakładce
dokumenty na pozycji nr 8 - pedagog szkolny. Na
zwycięzców czekają nagrody!!

3. Wykonajcie poniższe zadania, powspominajcie jak miło
było w ubiegłym roku szkolnym podczas „Dnia Dziecka i
Sportu Szkolnego”

Bardzo serdecznie witam Was w Dniu Waszego Święta. Na początku składam Wam
serdeczne życzenia: dużo radości, miłości ze strony najbliższych, spełnienia wszystkich
marzeń, a zwłaszcza tego , abyście doczekały Waszego Ważnego Święta, jakim jest
Pierwsza Komunia Święta. Dziś nie będzie typowych zadań z podręcznika, lecz w Waszym
planie zajęć znajdą się propozycje przyjemnego spędzenia czasu . Oczywiście , jak zawsze w
poniedziałek, połączymy się w krótkiej wideorozmowie. Pierwsze zadanie na dziś to :
kliknij w link poniżej.

Teraz propozycje w ramach poszczególnych edukacji :
e. polonistyczna i matematyczna

- przeczytaj sobie z podręcznika str.62,63 wiersz pt.,, Drzewo pokoju”
- zastanów się przez chwilę nad treścią wiersza i pomyśl, czy jesteś szczęśliwy(a) i
zadowolony(a) ze swojego życia. Mam nadzieję , że Wasza odpowiedź brzmi ,,tak”.
Niestety, nie wszystkie dzieci mogą to powiedzieć. W wielu miejscach na świecie toczą się
wojny, dzieci giną, często chodzą głodne i nie zawsze mają możliwość nauki w szkole.
Popatrzcie tylko, jak Wy się czujecie, kiedy nie macie możliwości spotkań w szkole z
nauczycielem, kolegami. Na pewno większość z Was chętnie wróciłaby do normalności.
Miejmy nadzieję, że wkrótce to nastąpi. Dziś jednak nadal wykonujemy zadania w naszych

domach albo ,,trochę poza nimi”, bo za chwilę poproszę Was o wyjście do ogrodu, na
podwórko….gdzie kto może. ( oczywiście jeśli pogoda dopisze).Mam nadzieję, że każdy z Was
znajdzie u siebie jakieś drzewo.
Zabierzcie ze sobą kartki z bloku( najlepiej kolorowy), mazaki lub kredki, nożyczki, wełnę lub
sznurek, centymetr krawiecki ( jeśli nie masz , weź jak najdłuższą linijkę).
- jako pierwsze zadanie :zmierz centymetrem obwód pnia Twojego drzewa( już to robiliśmy ),
porównamy, u kogo rośnie ,,najgrubsze drzewo”( zanotuj na kartce.) Jeśli nie masz
centymetra, wykorzystaj sznurek i linijkę. Jeśli masz rodzeństwo , zaproś ich do zabawy.
- kolejne zadanie to: wyciąć z papieru kilka serduszek i na każdym serduszku wypisać takie
wyrazy lub zdania , aby po zawieszeniu ich na drzewie ( przy pomocy dorosłego) utworzyły
nam DRZEWO POKOJU. Jeśli Wam się to uda, przyślijcie zdjęcie. BEZPIECZEŃSTWO !!!
- teraz policz okna w Twoim domu i pomnóż je przez 8 ( zapisz działanie na kartce)
- zmierz za pomocą kroków długość i szerokość Twojego podwórka. Pomyśl i zapisz na kartce,
ile metrów siatki ogrodzeniowej musiałbyś kupić , aby założyć nowe ogrodzenie.
- przypomnij sobie, jak na ,,zielonej szkole” ( teraz bylibyśmy właśnie w Jarosławcu)
układaliśmy napisy z kamieni na plaży. Możesz wykorzystać dowolny materiał( kamienie,
liście, kwiaty polne itp.) Ułóż z tego materiału słowo ,,pokój” i znów prześlij zdjęcie.
- jeśli przyjdą Wam do głowy jeszcze inne pomysły twórczych zabaw, pochwalcie się
zdjęciem. ( W razie niepogody wykonajcie piękne drzewo pokoju w warunkach domowych)
e. przyrodnicza
W ramach zajęć z przyrody obejrzyjcie sobie kilka wesołych filmików o zabawnych
zwierzątkach:
https://www.youtube.com/watch?v=BCPECl9uRBg
https://www.youtube.com/watch?v=I-ovzUNno7g
https://www.youtube.com/watch?v=Io2uYnPLo04
Mam nadzieję , że się spodobały…..
e. plastyczna
-jeśli ktoś z Was ma jeszcze ochotę na zabawy plastyczne , zapraszam do skorzystania
z poniższych linków. Za pomocą kilku prostych sposobów można stworzyć wiele
inspirujących prac plastycznych i technicznych. Zapraszam
https://www.youtube.com/watch?v=vkJ3J61IFAQ
https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/08/poobiednie-stworki/

ŻYCZĘ WSPANIAŁEGO ŚWIĘTOWANIA DNIA DZIECKA…..

WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego”
1) Dzień Dziecka.
Kochane dzieci.
Życzę Wam dużo uśmiechu, radości i zadowolenia na każdy dzień, tak jak to ma miejsce na
lekcjach wychowania fizycznego w szkole. Ale przede wszystkim życzę Wam spełnienia
najskrytszych marzeń.
2) Dzień Sportu Szkolnego.
W tym roku szkolnym z wiadomych przyczyn nie mamy możliwości, aby wspólnie spędzić
czas na sportowo. Wiem, że z utęsknieniem czekaliście na ten dzień tym bardziej, że
Reprezentacja Uczniów była bardzo zmotywowana, aby zagrać mecz siatkówki
z Reprezentacją Nauczycieli i zrewanżować się za poprzedni rok. Pamiętacie poprzedni rok,
niepowtarzalną atmosferę, emocje towarzyszące podczas wyścigów, doping podczas meczu,
pomalowane twarze, transparenty itp.? Jeżeli nie, to zapraszam do poniższej galerii zdjęć.
Powspominajcie i zachęcam do spędzenia tego dnia na sportowo.
UWAGA!!! Podczas ćwiczeń, zabaw i gier pamiętaj o BEZPIECZEŃSTWIE!!!
Pozdrawiam Was serdecznie!!!

☺

Zajęcia na kolejne dni będą umieszczone dopiero
wieczorem. Teraz cieszcie się tym pięknym dniem 
………………………………………………………
02.06.2020
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e. polonistyczna
- zapoznaj się z postacią Janusza Korczaka ze strony 64 podręcznika
- obejrzyj film jako lekturę kl. III
https://www.youtube.com/watch?v=yazLLH7xSzE
- zastanów się , czy dziecko może w rzeczywistości rządzić państwem?
- pomyśl, jakim królem był Maciuś?
- wykonaj ćw. 1,2 3 ze str. 46. Pamiętaj o pięknym piśmie, będę je oceniała( proszę o zdjęcie)
-obejrzyj filmik i włącz się do wspólnej zabawy z Pipi
https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M-

-przeczytaj czytankę ,,Król Maciuś Pierwszy” ze str. 65-67
e. matematyczna
- otwórz podręcznik na str.118 , 119. / przypomnij sobie pojęcia .W środę na wideorozmowie
będę pytała na oceny
-wykonaj ćwiczenia 4,5,6 ze str.31 oraz w ramach samokontroli ćwiczenia ze str. 32

KATECHEZA
W dalszym ciągu powtarzaj wiadomości:
a. Co to jest Msza?
Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=fckBkBZAN1Y
I znajdź i przeczytaj odpowiedz w podręczniku na str. 177.
b. Z jakich części składa się Msza?
Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=B7RQg_eLRM0
I znajdź i przeczytaj odpowiedz w podręczniku na str. 177.
c. Co to są grzech?
Obejrzyj filmik: https://youtu.be/RdBteGPn25o
I znajdź i przeczytaj odpowiedz w podręczniku na str. 173.
d. Co to jest spowiedź?
Obejrzyj filmik: https://youtu.be/JsL63tn7WSw
I znajdź i przeczytaj odpowiedz w podręczniku na str. 176.
Ks. Andrzej Przybyła

…………………………………………………….
03.06.2020
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WIDEOROZMOWA pojęcia związane z czasem
e. polonistyczna
- wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4 str.44,45
-przeczytaj tekst ze str.68 ze zrozumieniem
- obejrzyj krótką prezentację
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:85414fae-257e-45129bdc-1b567c8f69c7
- wykonaj zadanie 1 i 2 ze str.48
e. matematyczna

- wykonaj zadania do tekstu ze str.33( wyślij zdjęcie)
-wykonaj zadania 7,8,9 ze str. 54
- utrwal tabliczkę mnożenia w zabawie ,,Bingo”
24
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Turlaj 2 kostkami jednocześnie i pomnóż wyniki przez siebie. Uzyskany wynik zakoloruj w
tabelce. Można zagrać z rodzeństwem. Wtedy turlamy na zmianę. Jeśli liczba jest już
zakolorowana, tracisz kolejkę.

INFORMATYKA
Edytor grafiki – mój portret.
Trzecioklasiści pani Agnieszka życzy Wam jeszcze wszystkiego najlepszego z okazji Dnia
Dziecka dużo radości, uśmiechu, spełnienia wszystkich marzeń i prawdziwych przyjaciół!!!!
Zadanie na dziś jest łatwe i przyjemne. Narysuj w programie Paint swoje marzenie.

Gotową pracę zapisz pod nazwą Marzenie i wyślij na maila agnieszka836@vp.pl
Spróbują odgadnąć, co to za marzenie. Ciekawe, czy mi się uda?

…………………………………………………
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e. polonistyczna
- zapisz w zeszycie lekcję z dzisiejszą datą oraz temat: Chcemy żyć w pokoju.
- wykonaj ćw. 5 str. 45( wyślij zdjęcie) oraz ćw. 4,5,6,7 ze str.47
- powtórz na poniedziałek części mowy ( rzeczownik, czasownik, przymiotnik), elementy
zaproszenia, etapy rzeki(str 20,21) oraz mapę Polski) będzie sprawdzian.
e. matematyczna

- wykonaj zadania 1,2,3,4,5 str.34
- pobaw się z bratem , mamą, tatą w zabawę z tabliczką mnożenia ,,Pac- łapka”
( Na dużej kartce wypisz następujące liczby : 32, 64, 81, 42, 48, 73, 56,36, 24 , 16, 45, 30,40,
18,25,itd. Zaproś do zabawy 2 osoby. Jeśli masz w domu 2 ,,packi na muchy” wykorzystaj je ,
jeśli nie może to być łyżka do rosołu.1 osoba wymyśla działanie na mnożenie , osoby
pozostałe starają się uderzyć ..packą” we właściwą liczbę – wynik. Kto pierwszy odnajdzie
liczbę , zdobywa punkt)

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Wir gehen in den Zoo.
ZADANIA DO WYKONANIA:
1.
2.
3.
4.

Obejrzyj filmik ( nagranie wysłane na grupę Whatsapp)
Otwórz podręcznik na str 67. Przeczytaj co przydarzyło się Ani i Beno.
Wykonaj ćwiczenie 7 i 8. w zeszycie ćwiczeń str. 72.
Wykonaj ćwiczenie 9. w zeszycie ćwiczeń str. 73.

Dla chętnych:

Zeszyt ćwiczeń str 73 ćw. 10

W-F
03.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Nauka żonglerki piłką w piłce nożnej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Rozgrzewka
https://www.youtube.com/watch?v=1lPboyiwUfM
2) Przygotowanie do nauki żonglerki piłką
https://www.youtube.com/watch?v=9Vstsltna6g
3) Nauka żonglerki piłką

https://www.youtube.com/watch?v=gaZzO91ro1o
https://www.youtube.com/watch?v=YnpmUpoLKIw
https://www.youtube.com/watch?v=aIUO8EgPBaQ
UWAGA:
Zapamiętaj: TRENING CZYNI MISTRZA!!!
Dlatego nie zniechęcaj się, lecz ćwicz!
Spróbuj podbić piłkę 1 raz, potem 2 razy, 3 razy itd.
Zobaczysz, że potrafisz i dasz radę!
Powodzenia!!!
4) Jeżeli masz możliwość to zagraj w piłkę nożną
04.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Jazda na rowerze”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Jazda na rowerze
☻ jeżeli masz możliwość to wsiądź na rower i ciesz się jazdą przez ok. 30 minut
z zachowaniem:
- BEZPIECZEŃSTWA
- wszelkich restrykcji spowodowanych KORONAWIRUSEM
☻ wykonaj przejażdżkę pod opieką osoby dorosłej
2) Jeżeli nie masz możliwości pojeździć na rowerze to wybierz inną formę aktywności
ruchowej. Przykłady poniżej:
☻ jazda na rolkach (wrotkach)
☻ jazda na hulajnodze
☻ spacer
☻ bieg
☻ ćwiczenia
☻ taniec
☻ ulubiona gra lub zabawa

………………………………………………………

05.06.2020
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e. polonistyczna
- wykonaj ćw.3 str.49 ( powtórzenie przed sprawdzianem)
- napisz w zeszycie temat lekcji ,,Jak dbać o piękny uśmiech?”
-obejrzyj filmik dotyczący prawidłowego czyszczenia zębów
https://www.youtube.com/watch?v=UADHMYVbe6w
-przypomnij sobie , jak należy dbać o ,,piękny uśmiech”, wykorzystaj informacje ze str 70,71
podręcznika
- wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4 ze str.50,51
- przygotuj sobie na poniedziałkowa plastykę potrzebne przybory ze str. 53 ćwiczeń
e. matematyczna
-wykonaj ćwiczenia 6,7,8,9 str.35
- ćwicz tabliczkę mnożenia , przykłady mnożenie przez 7 i 8
JEŚLI WYKONAŁEŚ WSZYSTKIE ZADANIA, ŻYCZĘ MIŁEGO WEEKENDU !!!!

TEKST DO SPRAWDZIANU (na poniedziałek) – PROSZĘ
PRZECZYTAĆ GO WCZEŚNIEJ KILKAKROTNIE

MUZYKA
Witajcie,





dziś poznacie nową piosenkę, Ziemia to wspaniała planeta, pełna zieleni, pięknych
roślin i zwierząt. Mamy wiele szczęścia zamieszkując tę wspaniałą „zieloną wyspę”,
warto o tym pamiętać.
zad.1 najpierw przepiszcie tekst lub wydrukujcie i wklejcie do zeszytu i wyślijcie
zdjęcie
Ziemia zielona wyspa.

1.Nie warto mieszkać na Marsie, nie warto mieszkać na Wenus.
Na Ziemi jest życie ciekawsze, powtarzam to każdemu .
ref. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
wśród innych dalekich planet.
To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
więc musi być bardzo zadbany.
2.Chcę poznać życie delfinów i wiedzieć co piszczy w trawie.
Zachwycać się lotem motyla i z kotem móc się bawić.
ref. Bo Ziemia to wyspa….
3.Posadźmy kwiatów tysiące, posadźmy krzewy i drzewa.
Niech z nieba uśmiecha się słońce, pozwólmy ptakom śpiewać.
ref. Bo Ziemia to wyspa….


A teraz otwórzcie ten link i posłuchajcie https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCAZ

Spróbujcie się jej nauczyć, włączając się do śpiewania razem z dziećmi na filmiku zad.2
nagrajcie filmik z waszym wykonaniem i prześlijcie do mnie (może też być tylko nagranie
audio na dyktafonie np.) Pamiętajcie , że będzie się wam łatwiej śpiewało, razem z nagraną
na linku piosenką, nie musicie śpiewać sami.
Powodzenia 
Czekam na 2 zadania
606497415 pozdrawiam

PROJEKT (matematyka)
Gotowe zadanie podpisz, napisz datę 05.06.2020r. Poproś rodziców o
przesłanie zdjęcia wykonanej pracy.

Dal chętnych spróbuj swoich sił: Przesuń jedną zapałkę, aby otrzymać prawdziwą równość . Kliknij na
link i zagraj.
https://www.matzoo.pl/lamiglowki/zapalki-poziom-2-trzeba-pomyslec_40_255

…………………………………………………………
(25.05 - 29.05)
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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Witam serdecznie wszystkich moich uczniów!!!

Miła wiadomość to taka , że jeszcze tylko 5 tygodni i….wakacje
Wideorozmowa ( sprawdzenie płynnego czytania czytanki ze str. 54, wg umowy)
e. polonistyczna
- zapiszcie w zeszycie temat lekcji ,,Kompozycje kwiatowe”
- przeczytajcie ze zrozumieniem treść czytanki ze str.54,55
( do czytania z intonacją na poniedziałek, jak uzgodniliśmy w czasie łączenia)
- wykonajcie ćwiczenia 3,4,5,6 ze str.38,39 ( wyślij zdjęcie)
-w zeszycie wypiszcie wyrazy zaznaczone na niebiesko w czytance( postarajcie się
zapamiętać ich znaczenie)
- dla chętnych do obejrzenia ciekawe kompozycje japońskich ogrodów
https://www.google.com/search?q=japońskie+ogrody&client=opera&hs=uDk&sxsrf=ALeKk0
2lwupv3pVGl_MkoGTTT0iYsCNBhg:1590130214338&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Yf0Ilw
8fbeAKlM%253A%252CcboJTA9GIJpWKM%252C%252Fm%252F039z8y&vet=1&usg=AI4_kRBADb6rjmH9Jc6m5QcBNK_IDm7iw&sa=X&ved=2ahUKEwjOzsnU8MbpAhWKDOwKHfSKCh
kQ_B0wFHoECA0QAw#imgrc=Yf0Ilw8fbeAKlM:
e. matematyczna
- zapoznajcie się z treścią w podręczniku na str.124
- wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń 1,2,3,4,5 ( wyślij zdjęcie)
e. przyrodnicza
- jeśli masz możliwość to wyjdź na najbliższą łąkę, poobserwuj, jakie rośliny na niej rosną i
zrób bukiet z polnych kwiatów dla mamy….wręcz jej jutro z okazji Dnia Matki (wyślij zdjęcie)

PLASTYKA
Drogie dzieci !

JUTRO DZIEŃ MATKI !!!!!!!
W związku z tym mam nadzieję, że dziś chętnie przygotujecie dla Waszych mam i opiekunek
wspaniałe prezenty.Tym razem robicie to w tajemnicy przed solenizantką a więc bez jej pomocy.
Wybierzcie sobie dowolny z poniższych pomysłów albo też możecie zrobić coś innego ( na pewno
macie wspaniałe pomysły) Ważne tylko jest to , aby po wykonaniu prezentu zrobić zdjęcie i wysłać na
mój numer. Prace będą oceniane.

- dwa pierwsze pomysły , jak się domyślacie , są wykonane z płyt CD oraz filcu lub kolorowego
papieru.Potrzebne będą też nożyczki oraz klej ,,magik „
- kolkejna praca polega na wycięciu ok 30 serduszek tej samej wielkości z różnych papierów( ważne
by były kolorowe) potem tylko pięknie skomponować, przykleić a z tyłu można wypisać życzenia.
- do kolejnej pracy potrzebne jest 14 kółek tej samej wielkości, 13 z nich pozaginajcie w formę ,,bazy’
wg techniki origami( już to robiliśmy) Naklejcie elementy na przygotowanej wcześniej laurce. Teraz
tylko wypisać życzenia i….GOTOWE
PAMIĘTAJCIE O BEZPIECZEŃSTWIE W CZASIE PRACY….. Czekam na zdjęcia do końca tygodnia

JĘZYK ANGIELSKI
1. Otwórz zeszyt z języka angielskiego i zapisz nowy temat.

Lesson
Topic: At the seaside.
at the seaside ( at de sisajd)- na wybrzeżu
starfish ( starfisz)- rozgwiazda
snail ( snejl)- ślimak
jellyfish ( żelifisz)- meduza
seahorse ( sihors)- konik morski
crab ( krab)- krab
rock pools ( rok puls)- baseny skalne
pool ( pul)- basen
explore ( eksplor)- odkrywać
exciting ( eksajting)- ekscytujący
resting ( resting)- odpoczywać
safe ( sejf)- bezpieczny
hiding ( hajding) –ukrywać
catching ( keczing)- łapać
looking for ( luking for)- szukać

I hope ( Aj hołp)- Mam nadzieję
near ( nir)- w pobliżu
rescue ( reskju)- ratować
panic ( penik)- panikować
string ( string)- sznurek

2. Otwórz podręcznik na stronie 56 i ćwiczenia na stronie 64.
Wspólnie na wideo rozmowie wykonamy zadania 1,2,3/ 56 w podręczniku oraz
zadania 1,2,3/ 64 w ćwiczeniach.
Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 83. Wklej brakujące naklejki i podpisz obrazki
wyrazami poznanymi na lekcji.
3. Otwórz podręcznik z języka angielskiego na stronie 57.
Wysłuchaj nagrań do zadań 1,2,3.
Następnie wykonaj zadanie 1 ze strony 65 w ćwiczeniach.

………………………………………………..
26.05.2020
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e. polonistyczna
- Dziś Dzień Mamy …mam nadzieję, że nie zapomnieliście mamusiom złożyć życzeń i
podziękować za ich trud..
-Przeczytajcie sobie czytankę na str.58

-wykonajcie ćwiczenia : 1,2,3 ze str.40
e. matematyczna
- wykonaj ćwiczenie 6 str.27 oraz 10,11,12 ze str. 55 ( wyślij zdjęcie tylko tych ćw. ze str. 55)
- zagraj z bratem , siostrą lub rodzicami w gry ze str.28,29 ( dla chętnych)

KATECHEZA
Powtórzyć wiadomości:
e. Co to jest Msza?
Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=fckBkBZAN1Y
I znajdź i przeczytaj odpowiedz w podręczniku na str. 177.
f. Z jakich części składa się Msza?
Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=B7RQg_eLRM0
I znajdź i przeczytaj odpowiedz w podręczniku na str. 177.
g. Co to są grzech?
Obejrzyj filmik: https://youtu.be/RdBteGPn25o
I znajdź i przeczytaj odpowiedz w podręczniku na str. 173.
h. Co to jest spowiedź?
Obejrzyj filmik: https://youtu.be/JsL63tn7WSw
I znajdź i przeczytaj odpowiedz w podręczniku na str. 176.
Ks. Andrzej Przybyła

…………………………………………………
27.05.2020
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Wideorozmowa ( doskonalenie tabliczki mnożenia)

e. polonistyczna
- powtórzcie wiadomości ortograficzne ze str.57
- wykonajcie ćwiczenia 7,8,9 str 39 ,4,5 ze str.41 ,
- przeczytajcie rodzeństwu, babci lub rodzicom tekst czytanki ze str.96 ,,Najlepszy kajakarz
świata” z właściwą intonacją.
e. matematyczna
- przypomnij sobie wiadomości ze str. 114 podręcznika

-wykonaj ćwiczenia 1,2,3 str. 30 oraz 1,2,3 str. 52

INFORMATYKA
Temat- To już wiem.
Dzień dobry uczniowie klasy 3! Mam dla Was kolejne wyzwanie w postaci
zadania. Nie podpowiem, jak wykonać to zadanie, ponieważ niedawno robiliście
podobne. Hmmm?? Ciekawe kto pamięta?
ZADANIE

Basia napisała list do koleżanki, ale popełniła w nim kilka błędów.
Popraw błędy w tekście. Wstaw obramowanie pasujące do listu.
Kliknij na link i pobierz zadanie
https://docs.google.com/document/d/12o3RuSMLRIljaTuou1sY1yhpc
-JcFZ3XGPQXdC-Hi-g/edit?usp=sharing
Gotową pracę zapisz pod nazwą List i wyślij na maila agnieszka836@vp.pl.
Trzymam kciuki !!!

PROJEKT (angielski)
TEST WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. 3
TU WPISZ SWOJE IMIĘ I NAZWISKO:
………………………………………………………………………

1. WPISZ WYRAZ DO ODPOWIEDNIEJ TABELI:

car, yellow, arm, banana, carpet, three, shoes, blue, chair, leg, chicken, socks, eight, nose,
doll, table, cheese, dress, ten, bedroom, head, pink, teddy bear, peas, ball, shorts, red, twelve,
TOYS
COLOURS
FOOD
CLOTHES
BODY
HOUSE
…………… / 12p.
2. DOPISZ ODPOWIEDNIE LICZBY:
five - ………….. eighteen - .…………
two - ………….. twelve - ………….
sixteen - ………….. four - …………..
ten - ..………… eleven - ………….
fifteen - ………….. thirteen - ………….
…………… / 5p.
3. NARYSUJ POTWORA ZGODNIE Z OPISEM:
I’ve got one head , three blue eyes and one big ear .
I’ve got long hair and two teeth.
I’ve got three arms and four legs.
I haven’t got a nose. I’m a happy monster.
…………… / 5pkt.
4. PRZECZYTAJ ZDANIA I DOKOŃCZ RYSUNEK:
1. The lamp is on the box.
2. The ball is in the box.
3. The pencil is under the box.
………….. / 3p.
5. DOPASUJ NAZWY ZWIERZĄT DO ODPOWIEDNICH ZDAŃ.
I can swim. …………………………
I can’t walk. …………………………
I can run. …………………………
I can climb a tree. …………………………
I can fly. …………………………

a bear a fish a cat a snake a bird ……. / 5p.
6. UZUPEŁNIJ ZDANIA O SOBIE.
I’m ………………………….. .
I’m ………………………….. years old.
My favourite colour is …………………………………………………………………..
I’ve got ………………………………………………………………………………………….
I haven’t got ………………………………………………………………………………….
I can
………………………………………………………………………………………………
I can’t
…………………………………………………………………………………………….
I like
……………………………………………………………………………………………….
I don’t like ………………………………………………………………………………………
I’m wearing ……………………………………………………………………………………
………… / 10 p.

…………………………………………………
28.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e. polonistyczna
- napiszcie w zeszycie temat lekcji ,,Zdania pojedyncze i złożone”
- przeczytajcie sobie głośno czytankę ze str.98 ,,Podróż Ksawerego”
- wypiszcie z czytanki do zeszytu po dwa zdania pojedyncze i złożone ( wyślijcie zdjęcie)
e. matematyczna
- wykonajcie w zeszycie z matematyki zadania 1,2,3 ze str. 117 podręcznika

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Wir gehen in den Zoo.
ZADANIA DO WYKONANIA:

1. Powtórz słownictwo z ostatnich zajęć:

der Löwe (der lywe)- lew
der Wolf- wilk
der Fuchs (der fuks)- lis
der Kranich-żuraw
das Tier- (tir)- zwierzę
der Affe -małpa
der Bär (der Ber)- niedźwiedź
die Giraffe - (di girafe) żyrafa
der Elefant- słoń
der Strauß( der sztrałs)- struś
der Hirsch (hirsz)- jeleń
das Nilpferd- hipopotam
süß - słodki
traurig (trałrich)- smutny
lustig (lustich)- wesoły
gefährlich (geferlich)- niebezpieczny
NOWE SŁOWNICTWO (zapisz w zeszycie):
die Ente- kaczka
die Schlange (szlange)- wąż
schwer (szfer)- ciężki
leicht (lajcht)- lekki
2.

Posłuchaj piosenki i napisz w zeszycie, o których zwierzętach mowa.
https://youtu.be/JGpvb6R-psk

3.
4.

Wykonaj ćwiczenie 1. w zeszycie ćwiczeń str. 68.
Wykonaj ćwiczenie 2. w zeszycie ćwiczeń str. 69.

Otwórz podręcznik na str 60 i wysłuchaj nagrania i powtarzaj. Lektion 7 nagranie 25-27.
Nagranie dostępne również na grupie Whatsapp :
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-3-podrecznik-wieloletni
5.

Ćwicz:
https://quizizz.com/join/quiz/5ecaadc2528bb6002089b067/start?from=soloLinkSh
are&referrer=5eb12cfca0a897001b1ef9d5

6.

Zagraj:
https://quizizz.com/join?gc=9934388

Dla chętnych:

Link do słownictwa:
Pod tym adresem znajdziecie wymowę słownictwa i nazwy innych zwierząt oraz zabawę
“Was fehlt?- czego brakuje?”
https://youtu.be/xgdaQGaxKVI
https://youtu.be/IY2jj0tGaYc

https://youtu.be/Ma2Ttxxx8cY
https://youtu.be/L5Ktb_Po-m0

W-F
25.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Sprawdzian wiedzy – przepisy gry i technika w minipiłce nożnej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Praca na ocenę. ABC!
Powtórka materiału (dla chętnych):
☻ Podstawowe przepisy gry w minipiłkę nożną:
- boisko do gry ma kształt prostokąta
- drużyna liczy 5 zawodników (4 zawodników + 1 bramkarz)
- zawodnicy strzelają do jednej z dwóch bramek
- tylko bramkarz może dotknąć i chwycić piłkę rękoma w swoim polu karnym
- bramkarz nie może jedynie dotknąć ani chwycić piłki rękoma po podaniu piłki nogą od
swojego zawodnika
- nie wolno przeciwnika kopać, pchać, szarpać itp.

- sędzia ma 2 kartki - żółtą i czerwoną
- żółta kartka to napomnienie (zawodnik może grać dalej)
- czerwona kartka to wykluczenie z gry (zawodnik musi opuścić boisko do końca meczu)
☻ Technika to umiejętność ekonomicznego i celowego postępowania ćwiczącego
w czynnościach ruchowych niezbędnych do prowadzenia gry.
Technika w piłce nożnej:
1. Ogólna
2. Ukierunkowana
3. Specjalna
Podstawowe elementy techniki specjalnej w piłce nożnej:
1. Prowadzenie piłki
2. Uderzenie piłki
3. Przyjęcie piłki
4. Zwód
5. Gra ciałem
6. Drybling
7. Odbiór piłki przeciwnikowi
8. Wślizg
9. Wrzut piłki z autu
10. Technika gry bramkarza
Proszę zaznaczyć tylko 1 odpowiedź przy każdym z poniższych pytań.
Można wydrukować poniższe pytania i zaznaczyć w kółeczko właściwą odpowiedź lub
napisać na kartce papieru nr pytania a obok właściwą odpowiedź np. 1 A
1. Jaki kształt ma boisko?
A) Koło
B) Trójkąt
C) Prostokąt
2. Do czego strzelają zawodnicy?
A) Kosz
B) Bramka
C) Tarcza
3. Kto może dotknąć i chwycić piłkę rękoma w swoim polu karnym?
A) Bramkarz
B) Każdy zawodnik
C) Nikt nie może
4. Ilu zawodników liczy drużyna?
A) 3 (2 zawodników + 1 bramkarz)
B) 4 (3 bramkarzy + 1 zawodnik)
C) 5 (4 zawodników + 1 bramkarz)
5. Jakiego koloru są kartki sędziego?

A) Biały i czerwony
B) Żółty i czerwony
C) Zielony i czerwony
6. Co oznacza czerwona kartka?
A) Napomnienie (zawodnik może grać dalej)
B) Wykluczenie z gry (zawodnik musi opuścić boisko do końca meczu)
C) Nagrodę fair play
7. Czy wolno kopać, pchać i szarpać przeciwnika?
A) Tak
B) Czasami
C) Nie
8. Kiedy nie wolno bramkarzowi dotknąć ani chwycić piłki rękoma?
A) Po podaniu piłki nogą od swojego zawodnika
B) Po podaniu piłki głową od swojego zawodnika
C) Po strzale przeciwnika
9. Co zaliczamy do elementów techniki specjalnej?
A) Rękawice, ochraniacze, opaska kapitana
B) Prowadzenie piłki, uderzenie piłki, przyjęcie piłki
C) Wślizg, gra ciałem, rzut do kosza
10. Co nie zaliczamy do elementów techniki specjalnej?
A) Zwód
B) Drybling
C) Koszulka i spodenki
Proszę zrobić zdjęcie kartki z odpowiedziami i wysłać:
☻ do piątku włącznie (29.05.2020)
☻ na WhatsApp, Messenger lub MMS-em (Grzegorz Jakosz, tel. 603663482)
2) Jeżeli masz możliwość to zagraj w piłkę nożną

☺

27.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Podanie i przyjęcie piłki w piłce nożnej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!

1) Kliknij poniżej i zobacz prawidłową technikę:
☻ Podanie i przyjęcie piłki
https://www.youtube.com/watch?v=hVOSpyJM3SA
2) Ćwicz jak powyżej:
☻ z drugą osobą
lub
☻ ze ścianą lub murem
3) Kliknij poniżej i ćwicz:
https://www.youtube.com/watch?v=jsGpL3YW1xI
https://www.youtube.com/watch?v=iAYraxzl9FQ
4) Jeżeli masz możliwość to zagraj w piłkę nożną

☺

28.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Ćwiczenia ogólnorozwojowe z przyborem nietypowym – ręcznik”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Kliknij poniżej i ćwicz:
https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4

………………………………………………………

29.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wideorozmowa dla osób chętnych które chcą dodatkowo poćwiczyć treści lub wcześniej
wyznaczone przez nauczyciela

e. polonistyczna

- wykonajcie zadanie z lekcji programowania( które nie wszyscy lubią ale…..bardzo rozwija
myślenie…str. 42 ( wyślijcie zdjęcie)
- Przeczytajcie kilka razy czytankę ,,Nieudane święto” ze str. 60 , pamiętając o właściwej
intonacji. ( Czytania na ocenę będę pytała w poniedziałek na wideorozmowie)
JEŚLI KTOŚ WYKONAŁ WSZYSTKIE ZADANIA TO ŻYCZĘ MIŁEGO WEEKENDU!!!

MUZYKA
Witajcie kochani uczniowie
zbliża się Dzień Dziecka i w związku z tym, dziś nieco inaczej



na początek sprawdzian ……żartowałam 
na pewno znacie grę w wisielca, odgadnijcie nazwy instrumentów
https://wordwall.net/pl/resource/2095468/muzyka/wisielec-instrumenty



a teraz polowanie na krety, ale tylko te, które mają nuty , ciekawe który poziom
osiągniecie……
https://wordwall.net/pl/resource/1444480/muzyka/warto%c5%9bcirytmiczne



odpowiedzcie na muzyczne pytania
https://wordwall.net/pl/resource/1445642/muzyka/quiz-muzyczny
zad.1 wyślijcie buźkę uśmiechniętą, jeśli zadania wam się podobały lub smutną, jeśli nie
były ciekawe



WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO z okazji
zbliżającego się Dnia Dziecka

pozdrawiam

PROJEKT(matematyka)
Gotowe zadanie podpisz, napisz datę 29.05.2020r. Poproś rodziców o
przesłanie zdjęcia wykonanej pracy 

Dziś na początek kliknij na link i ułóż puzzle https://www.matzoo.pl/lamiglowki/tabliczkamnozenia-puzzle-24_67_474

……………………………………………………..
(18.05 - 22.05)
18.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
DZIEŃ DOBRY, TO BĘDZIE PIĘKNY TYDZIEŃ  POZDRAWIAM 
Wideorozmowa – tabliczka mnożenia i dzielenia.
e. pol.
Czytanie tekstu "Praca ogrodnika" str.49
Karty pracy str. 32 cw. 6,7,8
Edukacja matematyczna
Ćw. strona 20-21 zadania 1-7
Edukacja przyrodnicza

Zapoznaj się z informacjami z podręcznika str. 46-48
Wykonaj w ćwiczeniach zadania 1-5, ze strony 30-31
W zeszycie narysuj warzywo, które uwielbiasz jeść.
Jeżeli masz możliwość załóż hodowlę rzeżuchy, postępuj zgodnie ze wskazówkami ze strony
48 w podręczniku.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
"Mój wymarzony ogród kwiatowy" -rysunek kredką świecową.

JĘZYK ANGIELSKI
1. Podręcznik strona 54.
Zadania z tej strony wykonamy sobie wspólnie podczas wideo rozmowy.
2. Otwórz zeszyt ćwiczeń z j. angielskiego na stronie 62.
Wykonaj zadanie 1, 2 i 3.
Musisz napisać co robią dzieci przedstawione na ilustracjach.
WSKAZÓWKA DO ZADANIA 3/62.
Odpowiedzi na pytania:
Jeśli coś robisz, odpowiadasz- Yes, I am.
Jeśli nie wykonujesz danej czynności, odpowiadasz- No, I’m not.
3. Otwórz podręcznik na stronie 55.
Pamiętasz, że w języku angielskim literę W czytamy jako Ł, a literę V jako W.
Dla przypomnienia i utrwalenia spójrz na zadanie 1/55. Wysłuchaj
udostępnionego nagrania na WhatsApp.
Popatrz na zadanie 2/55. Wysłuchaj piosenki i śledź jej tekst.
4. Otwórz ćwiczenia z języka angielskiego na stronie 63.
Wykonaj zadanie 1.
Musisz dopasować podane wyrazy do tabelki zgodnie z wymową.
Zadanie 2/ 55.
Ponownie włącz nagranie z piosenką. Uzupełnij tekst piosenki. W ramkach
masz podane wyrazy w rozsypce. Zapisz je prawidłowo.

…………………………………………………….
19.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Ogród warzywno-kwiatowy - ciąg dalszy.
e.pol.
Karty pracy str. 33 cw. 9,10

Edukacja matematyczna
Ćw. strona 22-23 zadania 1-5

KATECHEZA
……………………………………………………….
20.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wideorozmowa – pytania związane z tematem przyrodniczym „Ogród warzywno kwiatowy”, podręcznik strona 46-48
e.pol
Podręcznik str.50-51 Czytanka "Moja działka zamienia się w dżunglę" ,
Leksykon str.110,111 Wyjaśnienie znaczenia wyrazów i układanie z nimi zdań w zeszycie.
Edukacja matematyczna
Ćw. strona 24 zadania 1-3

INFORMATYKA

Temat: Powtarzamy – lista punktowa.
Jak zrobić listę punktową w edytorze tekstu

Pamiętacie??

?

Jeżeli ktoś zapomniał to niech popatrzy na zdjęcie niżej

Teraz pewnie jesteście gotowi, by wykonać zadanie

ZADANIE

Przyjrzyj się ilustracjom zwierząt. W edytorze tekstu stwórz punktową listę
zwierząt. Zastosuj odpowiedni kolor czcionki w wyrazach z literami:
ó- czerwony, u- żółty, rz- zielony, ż – niebieski, h- brązowy. Zapisz pracę pod
nazwą Słowniczek i wyślij na maila agnieszka836@vp.pl. Powodzenia!!!

Przykład:
 Mrówka
 Szczupak
 bażant

PROJEKT (j. angielski)
Data: 20.05.2020
Grupa: środa, godz. 14.30
Temat: Ubrania.
Zadania do wykonania:
1. Obejrzyj filmik. Posłuchaj i powtarzaj:
https://youtu.be/Q_EwuVHDb5U
https://youtu.be/y1r12OYDY3w

2.
Uzupełnij kartę pracy. Jeżeli nie masz możliwości wydrukowania rozwiązania zapisz
w zeszycie.

3.

Opisz:
What are you wearing today? (łot ar ju łering tudej)- W co jesteś dziś ubrany?
– I’m wearing … (ajm łering)- ma ma na sobie…….

……………………………………………………….

21.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e. pol.
Podręcznik str.52-53 Tropimy gramatykę.Rodzaje zdań.
karty pracy str. 34 -35 ćw. 1-6
Edukacja matematyczna
Ćw. strona 25 zadania 4-7

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Powtórzenie wiadomości. Ćwiczenia. Zwierzęta.

ZADANIA DO WYKONANIA

1. Wykonaj ćwiczenie 11 w zeszycie ćwiczeń str 62
Link do nagrania: Lektion 6, nagranie 21-22
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-3-zeszyt-cwiczen-wersja-podstawowa
2.

Wykonaj ćwiczenie 12 i 13 w zeszycie ćwiczeń str 63
Link do nagrania: Lektion 6, nagranie 23
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-3-zeszyt-cwiczen-wersja-podstawowa

3.

Zapisz w zeszycie i naucz się słówek:

Lektion
Thema: Wir gehen in den Zoo. Idziemy do zoo.
der Löwe (der lywe)- lew
der Wolf- wilk
der Fuchs (der fuks)- lis
der Kranich-żuraw
das Tier- (tir)- zwierzę
der Affe -małpa
der Bär (der Ber)- niedźwiedź
die Giraffe - (di girafe) żyrafa
der Elefant- słoń
der Strauß( der sztrałs)- struś
der Hirsch (hirsz)- jeleń
das Nilpferd- hipopotam

süß - słodki
traurig (trałrich)- smutny
lustig (lustich)- wesoły
gefährlich (geferlich)- niebezpieczny

4.

Otwórz podręcznik na str 60 i posłuchaj nagrania i powtarzaj. Lektion 7 nagranie 23 :
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-3-podrecznik-wieloletni

Dla chętnych:

Link do słownictwa:
Pod tym adresem znajdziecie wymowę słownictwa i nazwy innych zwierząt oraz zabawę
“Was fehlt?- czego brakuje?”
https://youtu.be/xgdaQGaxKVI
https://youtu.be/IY2jj0tGaYc

https://youtu.be/Ma2Ttxxx8cY
https://youtu.be/L5Ktb_Po-m0

W-F
18.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Przepisy gry w minipiłkę nożną”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Podstawowe przepisy gry w minipiłkę nożną:
☻ boisko do gry ma kształt prostokąta
☻ drużyna liczy 5 zawodników (4 zawodników + 1 bramkarz)
☻ zawodnicy strzelają do jednej z dwóch bramek
☻ tylko bramkarz może dotknąć i chwycić piłkę rękoma w swoim polu karnym
☻ bramkarz nie może jedynie dotknąć ani chwycić piłki rękoma po podaniu piłki nogą od
swojego zawodnika
☻ nie wolno przeciwnika kopać, pchać, szarpać itp.
☻ sędzia ma 2 kartki - żółtą i czerwoną

☻ żółta kartka to napomnienie (zawodnik może grać dalej)
☻ czerwona kartka to wykluczenie z gry (zawodnik musi opuścić boisko do końca meczu)
2) Kliknij poniżej i zobacz: Reprezentacja Polski – Droga do EURO 2020 (dla chętnych):
https://www.youtube.com/watch?v=VKeJorzJXVA
3) Kliknij poniżej i ćwicz:
https://www.youtube.com/watch?v=Ft9X-8wBlZI
4) Jeżeli masz możliwość to zagraj w piłkę nożną

☺

20.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Technika w piłce nożnej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Technika to umiejętność ekonomicznego i celowego postępowania ćwiczącego
w czynnościach ruchowych niezbędnych do prowadzenia gry.
Technika w piłce nożnej:
1.Ogólna
2.Ukierunkowana
3.Specjalna
Podstawowe elementy techniki specjalnej w piłce nożnej:
1. Prowadzenie piłki
2. Uderzenie piłki
3. Przyjęcie piłki
4. Zwód
5. Gra ciałem
6. Drybling
7. Odbiór piłki przeciwnikowi
8. Wślizg
9. Wrzut piłki z autu
10. Technika gry bramkarza
2) Kliknij poniżej i wykonaj ćwiczenia na czucie piłki:
https://www.youtube.com/watch?v=0qGg1wwp5ng
https://www.youtube.com/watch?v=kll7GunTW7Q
3) Kliknij poniżej i ćwicz (dla chętnych):
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=TI-Thsr9VFA

☺

4) Jeżeli masz możliwość to zagraj w piłkę nożną
21.05.2020

WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Prowadzenie piłki w piłce nożnej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Kliknij poniżej i zobacz prawidłową technikę:
☻ Prowadzenie piłki po linii prostej i łamanej
https://www.youtube.com/watch?v=V8vtTm8U_vs
☻ Prowadzenie piłki slalomem
https://www.youtube.com/watch?v=inNmmREIlYM
https://www.youtube.com/watch?v=G7XUgvtoC84
https://www.youtube.com/watch?v=3e4LdI2ubyc
https://www.youtube.com/watch?v=O0j2cjz1e_c
https://www.youtube.com/watch?v=EFsc_lp-pFw
☻ Prowadzenie piłki ze strzałem na bramkę
https://www.youtube.com/watch?v=klZeF5drwvI
2) Ćwicz jak powyżej:
☻ zamiast pachołków można użyć klocki, pluszaki itp.
☻ można ćwiczyć slalom bez strzału na bramkę
3) Jeżeli masz możliwość to zagraj w piłkę nożną

☺

…………………………………………………………..
22.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wideorozmowa – Zdanie – podręcznik strona 52-53.
e. pol.
Test na eduelo – Równoważniki zdań
Edukacja matematyczna
Test na eduelo - Porównywanie sum, różnic, iloczynów i ilorazów

MUZYKA
Witajcie kochani uczniowie


na początek zaśpiewajcie jeszcze raz znaną już wam piosenkę,
nie zapomnijcie o niespodziance…. dzień mamy i taty już za 4 dni!!!
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE Pamiętajcie , że będzie się wam
łatwiej śpiewało, razem z nagraną na linku piosenką, nie musicie śpiewać sami.
Ja również czekam na wasze filmiki



Dziś nauczycie się grać na flecie piosenkę Old Mc Donald, być może niektórzy z was ją
sobie tylko przypomną…. Jest trochę inna. Otwórzcie ten link i posłuchajcie
https://www.youtube.com/watch?v=GacmU7t1sXc



Zad.1 Przepiszcie albo wydrukujcie i wklejcie do zeszytu tę notatkę, z której lepiej się

wam będzie grało:

Old Mc Donald
GGGDEEDI HHAAG IDGGGDEEDI HHAAG I
dd G G G dd G G G gg G gg G ggG G G I
G G G D E E D I H H A A G II
lub
Old Mc Donald
3336556I11223 I3336556I11223 I
66 3 3 3 66 3 3 3 I 33 3 33 3 33 3 3 3 I
3 3 3 6 5 5 6 I 1 1 2 2 3 II
Małe litery i cyferki blisko siebie zapisane grubym drukiem dd gg 66 33 oznaczają szybsze
dźwięki, czyli musicie je zagrać szybciej niż pozostałe.. Na filmiku zamiast H pojawia się B to
oznacza to samo.
WAŻNE: trzymamy flet w lewej ręce, prawą podtrzymujemy z dołu, kciuk cały czas zakrywa
pojedynczą dziurkę z tyłu. Dmuchamy delikatnie. Posłuchajcie jeszcze raz filmiku i spróbujcie
nauczyć się grać ten utworek. Zad.2 Wyślijcie mi proszę filmik z waszym wykonaniem.

Czekam na 2 zadania
606497415  pozdrawiam

PROJEKT (matematyka)
Gotowe zadanie podpisz na dole kartki i napisz datę 22.05.2020r.
Poproś rodziców o przesłanie zdjęcia wykonanej pracy 

(11.05 - 15.05)
11.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
WITAJCIE W KOLEJNYM TYGODNIU 
Wideorozmowa – dyktando (przygotuj kartkę i ołówek).
Moi Drodzy!!
Ten tydzień przeznaczamy na powtórzenia materiału.Zaczniemy od części mowy.
Edukacja polonistyczna
Powtarzamy wiadomości o częściach mowy.Dziś :rzeczownik
Proszę,rozejrzyj się po swoim pokoju i znajdź pięć nazw rzeczy, ułóż z nimi zdania i zapisz je
w zeszycie. Podaj pięć nazw zwierząt,które najbardziej lubisz i zapisz je w zeszycie w
kolejności alfabetycznej. Wypisz członków swojej rodziny. A teraz kolej na nazwy roślinspróbuj wypisać pięć nazw roślin od największej do najmniejszej.
Dla chętnych: Dwa ćwiczenia z 'Zadań dodatkowych" (karty pracy)
Edukacja matematyczna
Ćw. strona 52 zadania 1,2,3

Przepisz zadania do zeszytu i rozwiąż. (prześlij zdjęcie : )

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
"Majowa łąka"-malowanie farbami.

JĘZYK ANGIELSKI
1. Zapisz w zeszycie nowy temat oraz nowe słownictwo.

Lesson
Topic: At the beach.

at the beach ( at de bicz)- na plaży
collecting shells ( kolekting szels)- zbieranie muszli
making a sandcastle ( mejking e sandkesl)- budować zamek z piasku
playing volleyball ( plejing wolibol)- grać w siatkówkę
playing Frisbee ( plejing Frisbi)- grać/ bawić się/ rzucać plastikowym dyskiem
playing badminton ( plejing badminton)- grać w badmintona
swimming ( słiming)- pływać
fishing ( fiszing)- wędkować
snorkelling ( snołkling)- nurkować z rurką
putting on sun cream ( puting on san krim)- nakładać na siebie/ smarować się
kremem do opalania
flying a kite ( flajing e kajt)- puszczać latawce
Naucz się tego słownictwa na poniedziałek ( 18.05.2020). Będziemy się
łączyć na videorozmowę.
Pod słownictwem zapisz w zeszycie zwrot: „ At the beach I want to…” ( w
miejsce kropek zapisz to, co chciałbyś robić na plaży ) 
Pod tym zdaniem narysuj siebie jak wykonujesz na plaży wybraną
czynność.
2. Otwórz podręcznik na stronie 51.
Zad.2. Wysłuchaj udostępnionego przeze mnie nagrania na WhatsApp.
Powtarzaj i wskazuj usłyszane słowa.
Zad. 3. Możesz zagrać z rodzicami lub z rodzeństwem w „Kalambury”pokazujcie na zmianę aktywności poznane dzisiaj na lekcji i zgadujcie 
What am I doing? (Łot em Aj dujing?)- Co ja robię?

Zad.4. Wysłuchaj udostępnionego kolejnego nagrania. Wskazuj usłyszane
słowa dopasowując je do podanych przedmiotów. ( możesz to zadanie
wykonać w zeszycie pisemnie, jeśli chcesz).
3. Otwórz ćwiczenia z języka angielskiego na stronie 60. Wykonaj zadanie 1
i 2.
4. Otwórz ćwiczenia na stronie 83. Naklej naklejki przedstawiające
słownictwo, które dzisiaj poznała/eś. Podpisz te ilustracje.

1. Otwórz ponownie zeszyt z j. angielskiego i zapisz kolejny temat oraz
słówka:

Lesson
Topic: An adventure story.
adventure ( adwenczyr)- przygoda
story ( stori)- historia
an adventure story ( an adwenczyr stori)- opowieść przygodowa
summer ( samer)- lato
some ( sam)- niektóre
children ( czildren)- dzieci
having fun ( hewing fan)- dobrze się bawić
look ( luk )- spójrz
amazing ( emejzing)- niesamowite
suddenly ( sadenli)- nagle

shadow ( szadoł)- cień
join us ( dżojn as)- dołącz do nas
Oh no! (Oł noł!)- O nie!
shark ( szark)- rekin
big teeth ( big tif)- duże zęby
towards ( tołards) - w kierunku
dolphins ( dolfins)- delfiny
appear ( epir)- zjawić się
scared ( skerd)- wystraszony
help- pomoc
save us! ( sejw as!)- ocal nas!
protecting ( protekting)- chronić
believe ( beliw) uwierzyć
away ( ełej)- precz
You are lucky ( Ju ar laki)- Jesteś szczęściarzem
people ( pipl)- ludzie
next day ( nekst dej)- następny dzień/ następnego dnia
danger ( dendżyr)- niebezpieczeństwo

2. Otwórz podręcznik na str. 52-53.
Zad.1. Wysłuchaj nagrania z historyjką oraz przyjrzyj się ze skupieniem
ilustracjom.

Zad.2. Posłuchaj pytań od 1-6. Postaraj się odpowiedzieć na pytania.
3. Otwórz ćwiczenia z j. angielskiego na stronie 61. Wykonaj zadania 1,2 i
3.

…………………………………………………
12.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Dzisiaj przypominamy sobie budowę listu:
1. Miejscowość i data
2. Nagłówek
3.Wstęp
4.Rozwinięcie
5.Zakończenie
6.Podpis
Pamiętaj o pisowni zwrotów grzecznościowych w liście.
A teraz napisz list do koleżanki lub kolegi. (na kartce lub w zeszycie)
Edukacja matematyczna
Kliknij poniższy link wykonaj zadania na matzoo, zbierz wszystkie ananasy, zrób zdjęcie i
wyślij poprzez komunikator WhatsApp.
https://www.matzoo.pl/klasa3/jaka-odleglosc_81_472
Zadanie 1. Działanie i odpowiedź zapisz w zeszycie (prześlij zdjęcie : )

KATECHEZA
Zadania religia klasy II i III
2. Powtórz formułę spowiedzi (tylko to co jest kolorem czerwonym). Podręcznik str. 132.
3. Przerobić lekcje z podręcznika :
a. Wzrastać w wierze. Podręcznik str. 163. Czytanka + ćwiczenia.
b.

Co wiem o przykazaniach. Podręcznik str. 165 . Czytanka + ćwiczenia. (Duży
materiał na dwie lekcje)

c. Skarb Mszy Świętej – lekcja powtórzeniowe. Podręcznik str. 169. Czytanka +
ćwiczenia
Ks. Andrzej Przybyła

…………………………………………………..
13.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wideorozmowa – liczby rzymskie, wiek (przygotuj kartkę i ołówek)
e.pol.
Pisownia końcówki -"arz" w nazwach zawodów.
Spróbuj wypisać w zeszycie,jak najwięcej nazw zawodów z końcówką "arz".
Wybierz jeden z zawodów i opisz go.
Edukacja matematyczna
Ćw. strona 53 zadania 4,5,6

Wykonaj test na eduelo - Waga

INFORMATYKA
Temat: Edytor tekstu- powtórzenie wiadomości - kształty.

Kto pamięta, gdzie w edytorze tekstu można znaleźć kształty? Ja wiem, Ty pewnie też 
Mała podpowiedź – patrz zakładka wstawiane. Wykonaj poniższe zadanie.

Kliknij poniżysz link, wykonaj zadanie. Gotowe zadanie wyślij na maila
agnieszka836@vp.pl lub poprzez komunikator WhatsApp.
https://docs.google.com/document/d/1CQaylM_xzDgk1Fn7mwoaJ5Jrc155kb_4dOSFxIfL3I/edit?usp=sharing

ZADANIE

Połącz ze sobą rymujące się wyrazy za pomocą narzędzi z grupy
Kształty. Do każdego kształtu zastosuj inny kolor.

chmury

Dorotka

stokrotka

góry

mucha

stolnica

tablica

ropucha

latarnia

pochód

samochód

pralnia

PROJEKT (j. angielski)
Temat: Dom. Pomieszczenia i meble
Zadania do wykonania:
1. Obejrzyj filmik. Posłuchaj i powtarzaj:
https://youtu.be/i_Csr8qbpyU
https://youtu.be/nfBsIA5Lr0U
2.
Uzupełnij kartę pracy. Jeżeli nie masz możliwości wydrukowania rozwiązania zapisz
w zeszycie.

3.

Słowniczek:

………………………………………………………

14.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Tekst do przeczytania na sprawdzian!

e.pol.
Pisownia wyrazów z "ó" wymiennym.
Ułóż i zapisz w zeszycie wierszyk /rymowankę do wyrazów: kózka, wózek,dróżka,kółko.

Edukacja matematyczna
Wykonaj test na eduelo- Znaki rzymskie

Przepisz zadanie do zeszytu i uzupełnij, tak żeby wyniki się zgadzały (prześlij zdjęcie : )

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Słownictwo. Ćwiczenia. Quiz.
ZADANIA DO WYKONANIA
1. Powtórz wyrażenia z dialogów na str. 52,53
2. Wykonaj ćwiczenie 8 w zeszycie ćwiczeń str 62 (ćw. 9 i 10 dla chętnych :))
3. Poproś kogoś z dorosłych (jeśli potrafisz zrób to sam) o skopiowanie linku, który wyśle
na grupę Whatsapp i wklejenie w przeglądarkę. Jeżeli powyższy link nie zadziała
spróbuj w ten sposób:
W przeglądarce wpisz: quizizz.com/join/. Następnie wpisz kod gry podany przeze mnie. W
razie pytań proszę pisać na mój numer Whatsapp.

W-F
11.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Sprawdzian wiedzy – przepisy gry i technika w minipiłce ręcznej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Praca na ocenę. ABC!
Powtórka materiału (dla chętnych):
☻ Podstawowe przepisy gry w minipiłkę ręczną:
- drużyna liczy 4 zawodników (3 zawodników + 1 bramkarz)
- zawodnik z piłką może wykonać max. 3 kroki
- zawodnik może trzymać piłkę max. 3 sekundy
- nie wolno wyrywać przeciwnikowi piłki z rąk
- w polu bramkowym może przebywać tylko bramkarz drużyny broniącej
- zawodnik może podać do swojego bramkarza tylko wtedy, gdy nie znajduje się on
w polu bramkowym
- zawodnik wykonujący rzut wolny lub rzut karny musi dotykać podłoża, co najmniej
1 stopą (nie wolno rzucać z wyskoku)
- 2 krótkie gwizdki sędziego oznaczają zdobycie bramki
☻ Technika to umiejętność ekonomicznego i celowego postępowania ćwiczącego
w czynnościach ruchowych niezbędnych do prowadzenia gry.
Podstawowe elementy techniki w piłce ręcznej:
1. Poruszanie się w ataku i w obronie
2. Chwyty
3. Podania
4. Przemieszczanie się z piłką – max. 3 kroki
5. Rzuty
6. Zwody
7. Technika gry bramkarza
Proszę zaznaczyć tylko 1 odpowiedź przy każdym z poniższych pytań.
Można wydrukować poniższe pytania i zaznaczyć w kółeczko właściwą odpowiedź lub
napisać na kartce papieru nr pytania a obok właściwą odpowiedź np. 1 A
1. Ile kroków maksymalnie może wykonać zawodnik z piłką?
A) 1
B) 3
C) 5
2. Ile krótkich gwizdków sędziego oznacza zdobycie bramki?
A) 1
B) 2

C) 3
3. Ilu zawodników liczy drużyna?
A) 4 (3 zawodników + 1 bramkarz)
B) 4 (3 bramkarzy + 1 zawodnik)
C) 10 (9 zawodników + 1 bramkarz)
4. Ile sekund maksymalnie może trzymać zawodnik piłkę?
A) 0
B) Ile tylko chce
C) 3
5. Czego nie wolno zawodnikowi wykonującemu rzut wolny lub rzut karny?
A) Rzucać dotykając podłoża, co najmniej 1 stopą
B) Cieszyć się po zdobyciu bramki
C) Rzucać z wyskoku
6. Kiedy zawodnik może podać do swojego bramkarza?
A) Gdy bramkarz nie znajduje się w polu bramkowym
B) Gdy bramkarz znajduje się poza boiskiem
C) Gdy bramkarz znajduje się w polu bramkowym
7. Kto może przebywać w polu bramkowym?
A) Nauczyciel
B) Bramkarz
C) Każdy zawodnik
8. Czy wolno wyrywać przeciwnikowi piłkę z rąk?
A) Tak
B) Nie
C) Czasami
9. Co zaliczamy do elementów techniki?
A) Chwyty, podania, rzuty
B) Chwyty, podania, strzał piłki nogą
C) Gwizdek, strój, piłkę
10. Co nie zaliczamy do elementów techniki?
A) Kibicowanie
B) Zwody
C) Technikę gry bramkarza

Proszę zrobić zdjęcie kartki z odpowiedziami i wysłać:
☻ do piątku włącznie (15.05.2020)
☻ na WhatsApp, Messenger lub MMS-em (Grzegorz Jakosz, tel. 603663482)
2) 15 minut ćwiczeń

☺

☻ z przyjacielem
(pies, kolega, koleżanka, osoba dorosła itp.)
- poniższy film ma tylko służyć pomocą w wymyślaniu własnych ćwiczeń
https://www.youtube.com/watch?v=gcBql4RmetE
- pamiętaj o bezpieczeństwie i prawidłowej technice wykonywanych ćwiczeń
np. przysiady na pełnych stopach
☻ lub ćwicz samodzielnie
13.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Kształtowanie koordynacji ruchowej przy muzyce – układy taneczne”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Kliknij poniżej i ćwicz
☻ https://www.youtube.com/watch?v=UgElxLvuQx0
☻ https://www.youtube.com/watch?v=QCzeiW2nNV8
☻ https://www.youtube.com/watch?v=OakW4rv_cNw
☻ https://www.youtube.com/watch?v=36-QWe-JeO8
2) Spróbuj utworzyć własny 5-minutowy układ taneczny do ulubionej muzyki
14.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Ćwiczenia ogólnorozwojowe z przyborem nietypowym – papier toaletowy”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Kliknij poniżej i ćwicz
☻ https://www.youtube.com/watch?v=TPHa1hK81CI
☻ https://www.youtube.com/watch?v=q_FoJOcCZP0
☻ https://www.youtube.com/watch?v=fJuExtXREmg
☻ https://www.youtube.com/watch?v=SS2Rjpr7Jm4
2) Spróbuj wymyślić, co najmniej 3 inne ćwiczenia z papierem toaletowym

…………………………………………………………

15.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wideorozmowa – SPRAWDZIAN

(część matematyczni i polonistyczna)

e.pol
Powtarzamy wiadomości o przymiotniku.
Opisz majową łąkę, wykorzystując jak najwięcej przymiotników. Swój opis zapisz w
zeszycie.
Zadanie na weekend (dla chętnych)
Przygotujcie wspólnie z rodzicami lub wychowawcą pyszny posiłek. Jeżeli będziecie chcieli
podzielcie się zdjęciem z wykonanego zadania ;-)

MUZYKA
Witajcie kochani uczniowie





Dziś poznacie nową piosenkę, która może być miłym prezentem dla waszych
rodziców lub opiekunów z okazji ich święta. Dzień mamy i taty już za 11 dni!!! Na
pewno zdążycie się ją nauczyć.
Włączcie ten link i posłuchajcie https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
Zad.1 Przepiszcie albo wklejcie ten tekst do zeszytu:

Dziękuję mamo, dziękuję tato
1.Uczyliście mnie chodzić, uczyliście mnie mówić
Jak się zachowywać, jak zwracać się do ludzi
Ja mogę na Was liczyć, wiem, że mi pomożecie
Najlepszych mam rodziców na całym wielkim świecie.
ref. Dziękuję mamo, dziękuję tato, za każdą zimę, za każde lato
Dziękuję mamo, dziękuję tato, za to, że macie dla mnie czas
Bardzo kocham Was, bardzo kocham Was.
2.A najpiękniejsze chwile są kiedy mnie tulicie
Dajecie mi buziaki idziemy tak przez życie.

Co mogę dla Was zrobić? Jak mogę się odwdzięczyć?
Jesteście w moim sercu Będziecie w mej pamięci.

ref. Dziękuję mamo, dziękuję tato




Słuchajcie tę piosenkę gdy sprzątacie swój pokój, odpoczywacie, nudzicie
się….. Nauczcie się ją śpiewać , nagrajcie filmik i wyślijcie go 26 maja
rodzicom albo opiekunom, na pewno się ucieszą z niespodzianki. Będzie
się wam łatwiej śpiewało, razem z nagraną na linku piosenką, nie
musicie śpiewać sami. Dacie radę
zad.2 prześlijcie go również do mnie może być szybciej, złote cegiełki i 6
czekają!
Czekam na 2 zadania
606497415  pozdrawiam

PROJEKT (matematyka)
Wykonaj zadania, podpisz się, napisz datę 15.05.2020 i wyślij zdjęcie.

………………………………………………………...
(04.05 - 08.05)
04.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
DZIEŃ DOBRY 
Wideorozmowa – jednostki długości (przygotuj kartkę i ołówek).
e.pol.
Temat dnia: Migracja zwierząt
Podręcznik str. 34-35 tekst: "Dalekomorskie wędrówki”
karty pracy str. 22-23 cw. 6,8,9,10

Edukacja matematyczna
Ćw. strona 16 zadania 1,2,3,4

Edukacja przyrodnicza
Zapoznaj się z informacjami w podręczniku str. 32-33. Odsłuchaj nagrania udostępnionego
poprzez komunikator WhatsApp , przyjrzyj się obrazkom poniżej.
W zeszycie odpowiedz na pytanie 1 i 3 z podręcznika str. 33 (wyślij zdjęcie wykonanych
zadań)
Wykonaj ćwiczenia 1-5, na str. 20-21.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Pojazd lądowy za 100 lat. Twoja wizja (technika dowolna)

JĘZY ANGIELSKI
POWTÓRZENIE DO SPRAWDZIANU
5. Otwórz podręcznik z języka angielskiego na stronie 50 oraz przygotuj
zeszyt z j. angielskiego.
Zapisz w zeszycie temat i pod tematem wykonaj zadania z podręcznika.

Lesson
Topic: Unit 5 review- Powtórzenie rozdziału 5.
Zad.1.Wysłuchaj nagrania udostępnionego na WhatsApp. Znajdź i wskaż
odpowiednią ilustrację. To co usłyszysz zapisz w zeszycie tak jak w
przykładzie.
a) I have breakfast at eight o’clock.
Zad.2. Wysłuchaj kolejnego nagrania.
Dopasuj pory dnia do podanych godzin i miast. Ułóż zdania i zapisz je w
zeszycie.
Zad. 3. Na kolejnym nagraniu usłyszysz dialog. Możesz go powtórzyć z
bratem, siostrą, mamą.
ĆWICZENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZE STRON 56-59
POTRAKTUJEMY JAKO SPRAWDZIAN.
Wykonaj wszystkie zadania z wyżej podanych stron. Ocena za wykonane
zadania będzie się równała sprawdzianowi.
Wiem, że sobie poradzisz 
Masz na to czas do piątku (08.05.2020).

…………………………………………………………
05.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e.pol.
Temat dnia: Transport lądowy
Podręcznik str. 36-37
karty pracy str.24 cw. 1,2,3

Edukacja matematyczna
Ćw. strona 17 zadania 5,6,7,8

KATECHEZA
Zadania religia klasy II i III
4. Powtórz warunki dobrej spowiedzi. Podręcznik str. 181.
5. Przerobić lekcje z podręcznika :
a. Caritas w mojej parafii. Podręcznik str. 150. Czytanka + ćwiczenia.
b. Kółka misyjne – pomagamy misjonarzom. Podręcznik str. 152 . Czytanka +
ćwiczenia.
c. Święta księżna Jadwiga. Podręcznik str. 154. Czytanka + ćwiczenia.
d. O Najświętszym Sakramencie. Podręcznik str. 157. Czytanka + ćwiczenia.

Ks. Andrzej Przybyła

…………………………………………………….
06.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wideorozmowa- czasowniki w trzech czasach: przeszłym, teraźniejszym, przyszłym
podręcznik str. 22-23. „Piszę inaczej niż słyszę”, podręcznik str.27
e.pol.
Podręcznik str.38-40 wiersz "Lokomotywa"
karty pracy str. 25 cw. 5,6
Edukacja matematyczna
Wykonaj test na eduelo- Obliczenia pieniężne
Poćwicz tabliczkę mnożenia: https://wordwall.net/pl/resource/943292/matematyka/tabliczkamno%c5%bcenia

INFORMATYKA
Temat: Wyszukiwanie informacji.

Skorzystaj z wyszukiwarki Google.pl. Wyszukaj informacji na temat ostatnio omawianej
lektury- „O psie, który jeździł koleją”:
1. Znajdź w Internecie obraz pomnika psa Lampo, skopiuj go i wklej do programu Word
(instrukcja poniżej). Opisz w kilku zdaniach, z jakiego powodu ten pomnik został
postawiony i gdzie?
2. Znajdź w Internecie obraz mapy podróży psa Lampo we Włoszech. Skopiuj obraz i
wklej do programu Word.
3. Na końcu odpowiedz w kilku zdaniach na pytanie, Czy podobała Ci się lektura?
Uzasadnij swój wybór (do napisania tej części użyj ulubionego koloru i kroju czcionki).

Instrukcja, jak skopiować i wstawić obraz.

Wpisz w przeglądarce Google hasło, które chcesz wyszukać, kliknij enter. Przejdź do opcji
grafika, kliknij obraz, który Ci się spodoba i jest zgodny z tematem. Naciśnij prawym
przyciskiem myszy na obraz i wybierz opcję „zapisz obraz jako”.

Pojawi się nowe okno, musisz wybrać miejsce zapisu obrazu. Wybierz Pulpit i naciśnij Zapisz.

Otwórz edytor grafiki Word, kliknij zakładkę Wstawianie następnie Obrazy. Wybierz Pulpit
i poszukaj zapisanego zdjęcia. Następnie zaznacz zdjęcie i kliknij Wstaw.

Zapisz swoją pracę pod nazwą

Lampo. Jeżeli masz taką możliwość poproś

rodziców/wychowawców żeby wysłali Twoją pracę na mojego maila agnieszka836@vp.pl
lub zrobili zdjęcie i przesłali poprzez komunikator WhatsApp.

PROJEKT (j. angielski)
Temat: Przyimki
Zadania do wykonania:
1. Powtórz wyrazy:
on (on)- na

2.

under (ander)- pod
next to (nekst tu)- obok
in front of (in front of)- przed
behind (bihajnd)- za
between (bitłin)- pomiędzy
around (erałnd)- dookoła
through (tru) - przez
Obejrzyj filmik
https://youtu.be/aOSJZbHoiY8

3.
Uzupełnij kartę pracy. Jeżeli nie masz możliwości wydrukowania rozwiązania zapisz
w zeszycie.

………………………………………………………..

07.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e.pol.
Temat dnia: W Europie
Podręcznik str.41-43
karty pracy str. 26-27 cw. 1,2,3,4,7

Edukacja matematyczna
Ćw. strona 18 zadania 1,2,3,4
Uważnie przeczytaj tekst. W piątek podczas wideorozmowy zadam pytania, które będą
dotyczące tego tekstu.
Byli sobie rodzice, którzy mieli dwoje dzieci. Pewnego razu matka powiedziała do córki:


Popilnuj braciszka, my idziemy do lasu zbierać grzyby.

Ledwie rodzice zniknęli za zakrętem dróżki, dziewczynka posadziła braciszka w trawie, a
sama pobiegła się bawić. Nagle nadleciały dzikie łabędzie. Zniżyły swój lot i porwały
braciszka. Dziewczynka nie wiedziała, dokąd ma iść na poszukiwanie braciszka, więc spytała
jabłoni.


Zerwij najbrzydsze jabłko i zjedz je, a wtedy ci powiem, dokąd poniosły łabędzie
twojego braciszka- rzekła jabłonka.

Dziewczynka nie chciała zjeść brzydkiego jabłka, więc pobiegła dalej. Zatrzymała się dopiero
nad rzeką



Rzeko, dokąd poleciały łabędzie z moim braciszkiem?
Napij się mojej wody, a wtedy powiem, co się stało z twoim bratem odpowiedziała
rzeka.

Dziewczynka nie chciała pić wody z rzeki, więc pobiegła dalej. Biegła przez pola, przez łąki,
przez las, aż zobaczyła domek na kurzej stopce. W domku, na ławce siedziała Baba Jaga,
obok niej bawił się mały braciszek. Dziewczynka weszła do chaty.







Dzień dobry, babciu.
Dzień dobry – rzekła Baba Jaga – Czego tu szukasz?
Przemokłam, zmarzłam okrutnie, czy mogę się trochę ogrzać?
Siadaj . Atu masz kądziel i wrzeciono. Prządź.
Baba Jaga wetknęła do ręki dziewczynki wrzeciono, a sama weszła po drabinie na
strych. ;Ledwie zniknęła na strychu, gdy spod pieca odezwał się cichy szept myszki.
Daj mi odrobinę kaszy, a powiem ci cos ważnego.




Dziewczynka spełniła prośbę myszki. Wtedy ta powiedziała:
-Baba Jaga na strychu szuka ziół, żeby was zaczarować w łabędzie.

Dziewczynka porwała braciszka na ręce i wymknęła się z domku.



Przędziesz tam jeszcze? – pokrzykiwała Baba Jaga ze strychu szeleszcząc ziołami.
-Tak, tak – myszka udawała glos dziewczynki.

Tymczasem dziewczynka uciekała i była coraz dalej i dalej...
Wreszcie Baba Jaga zeszła ze strychu i wtedy wszystko się wydało. Zawołała więc potężnym
głosem:





Przybywajcie, dzikie łabędzie, pędźcie szybciej niż wichry! Schwytajcie dzieci i
przynieście je do mnie1 Dziewczynka była już nad rzeką, kiedy posłyszała szum
łabędzich skrzydeł.
Rzeko. Uratuj mi braciszka – zawołała błagalnie.
Napij się mojej wody.

Dziewczynka nachyliła się nisko, zaczerpnęła dłonią rzecznej wody i wypiła. Ledwie to się
stało, przed dziećmi otworzyła się grota. W niej znalazły schronienie. Łabędzie krążyły długo
nad rzeką, wreszcie zawróciły do Baby Jagi. Dziewczynka z braciszkiem na plecach mogła
powędrować dalej. Kiedy jednak znalazła się przy jabłoni, znowu nadleciały łabędzie Baby
Jagi.



Jabłonko, ratuj nas ... – szepnęła dziewczynka.
Zjedz mój najbrzydszy owoc – odpowiedziała jabłonka.

Ledwie dziewczynka to uczyniła, na jabłoni rozrosły się liście. Zgromadziły jabłka. Nikt teraz
nie mógł dostrzec, że pod jabłonką stoją małe dzieci. Z niczym powróciły łabędzie do Baby
Jagi. A dziewczynka z braciszkiem dotarła szczęśliwie do rodziców.

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Podsumowanie wiadomości. Ubrania. Quiz.
Uczeń:
- zna nazwy wybranych części garderoby w języku niemieckim
- potrafi samodzielnie przeczytać tekst w języku niemieckim
ZADANIA DO WYKONANIA
1. Powtórz części garderoby i wyrażenia z dialogów na str. 52,53
2. Wykonaj ćwiczenie 4 i 5 w zeszycie ćwiczeń str 59 i 60 (ćw. 6 i 7 dla chętnych :))
3. Poproś kogoś z dorosłych (jeśli potrafisz zrób to sam) o skopiowanie poniższego linku
i wklejenie w przeglądarkę. Przygotowałam dla was quiz o ubraniach, który zawiera
26 pytań wyboru. Na każdą odpowiedź masz 20 sekund. Spokojnie, quiz należy do
bardzo łatwych i pewnie wspaniale sobie poradzisz. Ten quiz będzie otwarty do
wtorku tj.12.05.2020 r, czyli nie musisz go wykonać dzisiaj. Można go zagrać na

każdym urządzeniu, które ma dostęp do internetu. W razie pytań proszę pisać na mój
numer Whatsapp.
Krok 1: Skopiuj link do przeglądarki internetowej.
https://quizizz.com/join?gc=210382

Krok 2. Proszę wpisz swoją nazwę. Proszę abyś wpisał swoje imię, bym mogła zobaczyć,
jak sobie poradziłaś/eś.
Krok 3. Kliknij: Zacznij grę.
Krok 4. Teraz kliknij: Start.
Krok 5. Gdy zaznaczysz już prawidłową odpowiedź. Kliknij poniżej fioletowy napis:
Prześlij.
Krok 6. Poczekaj na kolejne pytanie.
Krok 7. Odpowiedź na wszystkie pytania. Nie martw się, kiedy udzielisz złej odpowiedzi,
ponieważ pod koniec quizu będziesz mógł/mogła ją poprawić.

Jeżeli powyższy link nie zadziała spróbuj w ten sposób:
1. W przeglądarce wpisz: quizizz.com/join/
Następnie wpisz kod gry: 210382

W-F
04.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Przepisy gry w minipiłkę ręczną”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Podstawowe przepisy gry w minipiłkę ręczną:
☻ drużyna liczy 4 zawodników (3 zawodników + 1 bramkarz)
☻ zawodnik z piłką może wykonać max. 3 kroki
☻ zawodnik może trzymać piłkę max. 3 sekundy
☻ nie wolno wyrywać przeciwnikowi piłki z rąk
☻ w polu bramkowym może przebywać tylko bramkarz drużyny broniącej
☻ zawodnik może podać do swojego bramkarza tylko wtedy, gdy nie znajduje się on
w polu bramkowym
☻ zawodnik wykonujący rzut wolny lub rzut karny musi dotykać podłoża, co najmniej
1 stopą (nie wolno rzucać z wyskoku)
☻ 2 krótkie gwizdki sędziego oznaczają zdobycie bramki

2) Kliknij poniżej i zobacz dramatyczny mecz Polska-Norwegia (dla chętnych)
https://www.youtube.com/watch?v=c1CV8dp4yfs
3) Kliknij poniżej i ćwicz
☻ https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
☻ https://www.youtube.com/watch?v=TI-Thsr9VFA
☻ włącz swoją ulubioną muzykę, wykonaj 10 ulubionych ćwiczeń po 10 razy
06.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Technika w minipiłce ręcznej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Technika to umiejętność ekonomicznego i celowego postępowania ćwiczącego w
czynnościach ruchowych niezbędnych do prowadzenia gry.
Podstawowe elementy techniki w piłce ręcznej:
1. Poruszanie się w ataku i w obronie
2. Chwyty
3. Podania
4. Przemieszczanie się z piłką – max. 3 kroki
5. Rzuty
6. Zwody
7. Technika gry bramkarza
2) Kliknij poniżej i ćwicz
https://www.youtube.com/watch?v=Ft9X-8wBlZI
07.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Podania i chwyty piłki w minipiłce ręcznej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Kliknij poniżej i zobacz prawidłową technikę:
☻ Chwyt piłki
https://www.youtube.com/watch?v=c8WfxtE4Ucs&list=PLtslWZmjdf4KDZJgUvR_YLd34MJoLge_&index=1
☻ Podania
https://www.youtube.com/watch?v=5Qd2ZA834qc

☻ Technika podań i rzutów
https://www.youtube.com/watch?v=TlRHuxbD61g&list=PLtslWZmjdf4KDZJgUvR_YLd34MJoLge_&index=9
2) Jeżeli masz możliwość to:
☻ ćwicz podania i chwyty piłki (woreczka, kulki z papieru itp.) z drugą osobą
- prawa ręka
- lewa ręka
- rzut w powietrzu
- rzut w kozioł (jak rzucamy piłką)
- na punkty
☻ lub wykonaj ulubione ćwiczenia przez 30 minut przy ulubionej muzyce

……………………………………………………..
08.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wideorozmowa- pytania dotyczące tekstu, który został umieszczony w czwartek.
e.pol.
Temat dnia: Tropimy ortografię „Pisownia zmiękczeń”
Podręcznik str. 44-45
Karty pracy str. 28-29 ćw. 1,2,5,6,7
Edukacja matematyczna
Ćw. strona 19 zadania 5,6,7,8,9

ZADANIE NA WEEKEND:
Znajdź chwilę.
Wyjdź na podwórko.
Znajdź spokojne miejsce.
Usiądź wygodnie i zamknij oczy.
Zrelaksuj się.
Przez 10min. wsłuchuj się w piękny śpiew ptaków i poczuj cudowny zapach
wiosny.
7. Uśmiechnij się.
8. Zrób dobry uczynek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

W poniedziałek zapytam, jak udało Ci się wykonać to zadanie 

MUZYKA
Witajcie kochani uczniowie


Dziś poznamy nowe muzyczne określenia związane z głośnością dźwięku. Każdy
dźwięk można zagrać ciszej wtedy mówimy, że gramy piano czyli cicho lub głośniej,
wtedy mówimy, że gramy forte czyli głośno.
W szkole na przykład w czasie przerwy zachowujecie się forte, a na lekcji, kiedy
piszecie coś ważnego wszyscy siedzą piano. ))) Te słowa wzięły się z języka
włoskiego. Kiedyś we Włoszech muzyka rozwijała się bardziej niż w innych krajach i
postanowiono, że wszystkie słówka potrzebne do jej określania będą właśnie w tym
języku. Stąd do dziś na całym świecie używa się w muzyce określeń w języku włoskim.
Dwa tygodnie temu dowiedzieliście się kto to jest dyrygent i co to jest orkiestra.
Otwórzcie ten link i posłuchajcie jak gra ta śmieszna orkiestra pod batutą (pałeczką)
dyrygenta  https://www.youtube.com/watch?v=lUYEvCly8Fo



zad.1 przepiszcie proszę do zeszytu tę notatkę:

Określenia głośności dźwięku to:
fortissimo- bardzo głośno
forte- głośno
piano- cicho
pianissimo- bardzo cicho
Spróbujcie nauczyć się tych słówek na pamięć, kiedy zdarzy się wam wyjazd do Włoch będziecie
mogli je wykorzystać, bo to słowa używane także w codziennej mowie.
Czekam na 1 zadanie
606497415  pozdrawiam

PROJEKT (matematyka)

Wykonaj poniższe zadania. Podpisz się i napisz datę 08.5.2020r. Wyślij zdjęcie
wykonanych zadań.

…………………………………………………….
(27.04 - 30.04)
27.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wideorozmowa – jednostki masy
e.pol. Lektura -"O psie,który jeździł koleją"
Podręcznik str.28-29
karta pracy str.16 cw.1,2,
Uzupełnianie metryczki lektury, ustalenie kolejności wydarzeń,
Edukacja matematyczna
Ćw. strona 12 zadania 1,2,3,4
Zobacz krótki filmik dotyczący tematu
https://www.youtube.com/watch?v=ejUYhtiop8A

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Portret psa Lampo,bohatera lektury (technika dowolna)

JĘZYK ANGIELSKI
W dalszym ciągu powtarzaj słownictwo z ostatnich lekcji.

6. Otwórz zeszyt z języka angielskiego i zapisz nowy temat.

Lesson
Topic: A typical day.

typical (typikal)- typowy
in the morning ( in de morning)- rano
at midday (at mitdej)- w południe
in the afternoon (in de afternun)- po południu
in the evening ( in de iwning)- wieczorem
at night ( at najt)- w nocy
at midnight ( at midnajt)- o północy
( powyższych słówek naucz się na 04.05.20- będę
odpytywać przez video rozmowę)
world ( werld)- świat
time zone ( tajm zołn)- strefa czasowa
side ( sajd)- bok, strona, miejsce
children (czildren)- dzieci
start ( start)- zaczynać, początek
lots of ( lots of)- wiele z nich
break (brejk)- przerwa
letter (leter)- listopad
friend ( frend)- przyjaciel
squirrel (skłirel)- wiewiórka
different ( difrent)- różny
What is your school day like? ( Łot is yor skul dej lajk?)- Jak
wygląda twój dzień w szkole?
7. Otwórz podręcznik z języka angielskiego na stronie 47. Przeanalizuj
zadania 1-4
Zad.1.Wysłuchaj nagrania udostępnionego na WhatsApp i powtarzaj
usłyszane słówka wskazując odpowiedni obrazek.

Zad.2. Wysłuchaj kolejnego nagrania śledząc tekst. ( naucz się go czytać
również na poniedziałek 04.05.20)
Zad. 3. Na kolejnym nagraniu usłyszysz 5 pytań. Postaraj się
samodzielnie odpowiedzieć na nie. Jeśli chcesz odpowiedzi możesz
zapisać w zeszycie.
Otwórz ćwiczenia z języka angielskiego na stronie 54. Wykonaj zadania
1,2,3.
Następnie otwórz ćwiczenia na stronie 82- przyklej naklejki w
odpowiednie miejsca i podpisz ilustracje.

8. Otwórz ponownie podręcznik z języka angielskiego str.49.
Zad.1 Posłuchaj- nagranie na WhatsApp
Zad.2. Wysłuchaj jak wygląda dzień w szkole Clare.
Zad.3. Posłuchaj historyjki.
Otwórz ćwiczenia z języka angielskiego na stronie 55. Wykonaj zadanie 1
Napisz zgodnie ze wzorem Nasima gdzie mieszkasz i jak wygląda Twój
typowy dzień w szkole.

………………………………………………………
28.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e.pol.
Karta pracy str.17 cw.3 uzupełnianie testu znajomości lektury.
cw. 4 pisownia wyrazów z "rz "niewymiennym.
Edukacja matematyczna

Ćw. strona 13 zadania 5,6,7,8, zadanie 9 zrób w zeszycie i wyślij zdjęcie wykonanych
obrazków
Wykonaj test „Jednostki czasu” na platformie eduelo

KATECHEZA
Zadania religia klasy II i III
6. Powtórz formułę spowiedzi (tylko to co jest kolorem czerwonym). Podręcznik str. 132.
7. Przerobić lekcje z podręcznika :
a. Przygotowanie do sakramentu pokuty. Lekcja powtórzeniowa. Podręcznik str.
104. Czytanka + ćwiczenia.
b. Trwać w przyjaźni z Panem Jezusem. O regularnej spowiedzi św. Podręcznik
str. 130 . Czytanka + ćwiczenia.
c. Odnawiamy nasze przyrzeczenia chrzcielne. Podręcznik str. 133. Czytanka +
ćwiczenia.
d. Mój modlitewnik. Podręcznik str. 148. Czytanka + ćwiczenia.

Ks. Andrzej Przybyła

…………………………………………………………

29.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wideorozmowa – pytania dotyczące lektury: „O psie, który jeździł koleją”.
e.pol. Opis głównego bohatera lektury-psa Lampo.
podręcznik str.28 -wyszukiwanie we fragmentach tekstu zdań opisujących Lampo.
karta pracy str.18 cw. 5 i 6
Edukacja matematyczna
Ćw. strona 14 zadania 1,2,3,4,5

Zobacz krótki filmik dotyczący tematu
https://www.youtube.com/watch?v=c1M2fKwmiCI

INFORMATYKA
Temat: Edytor tekstu- to już wiem
Pamiętacie jak wstawialiśmy symbole? Dziś mała powtórka. Popatrz na obrazek poniżej i
przypomnij sobie jak to było.

Zadanie
Przepisz poniższe zdania w edytorze tekstu. Podkreślone wyrazy zastąp symbolami z zestawu
Wingdings. Pod spodem napisz trzy wymyślone przez Ciebie zdania, w których wykorzystasz
symbole. Jeżeli nie masz możliwości wstawienia symboli, bo pracujesz w innym programie.
To tylko przepisz zdania i napisz trzy swoje aby poćwiczyć pisanie na klawiaturze. Zapisz
pracę pod nazwą Lotnisko i prześlij na mojego maila agnieszka836@vp.pl lub zrób zdjęcie i
prześlij poprzez komunikator WhatsApp.

Wanda mieszka niedaleko lotniska. Kiedy świeci słońce, zakłada
okulary i liczy samoloty. Czasami robi im zdjęcia. Później wkłada je do
koperty i wysyła do babci.

PROJEKT (j. angielski)
Temat: Przyimki
Zadania do wykonania:
1. Zapoznaj się z wyrazami:
on (on)- na
under (ander)- pod
next to (nekst tu)- obok
in front of (in front of)- przed
behind (bihajnd)- za
between (bitłin)- pomiędzy
around (erałnd)- dookoła
through (tru) - przez

2.

Obejrzyj filmik:
https://youtu.be/o2Uavkt9Hm4

3.

Uzupełnij kartę pracy. Wpisz przyimki.

Uzupełnioną kartę pracy prześlij na mój numer Whatsapp z podpisem i datą.
Jeżeli nie masz możliwości wydrukowania rozwiązania zapisz w zeszycie.

…………………………………………………………
30.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e.pol. Dalsze losy psa Lampo- wymyślanie i dopisanie innego zakończenie lektury. Zapis w
zeszycie.
Edukacja matematyczna
Ćw. strona 15 zadania 6,7,8,9,10

JĘZYK NIEMIECKI
Thema: Was ziehe ich an? Rap
Zadania do wykonania:
1. Powtórz słownictwo, które masz zapisane w zeszycie. Ubrania.
2. Podręcznik str. 53. Posłuchaj i zaśpiewaj
Link do nagrania: Lekcja 6. Numer 16
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-3-podrecznik-wieloletni

W-F
„Sprawdzian wiedzy – piramida żywienia, jedz warzywa i owoce, pij wodę,
aktywność fizyczna, fair play”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Praca na ocenę. PRAWDA czy FAŁSZ!
Powtórka materiału (dla chętnych):
☻ Piramida żywienia
https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4
☻ Jedz warzywa i owoce
https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY
☻ Pij wodę
https://www.youtube.com/watch?v=6IFZKkybDOY
☻ Aktywność fizyczna
https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY
☻ Fair play
- sprawiedliwa, uczciwa gra

- przestrzeganie przepisów gry
- odrzucenie korzyści wynikających z błędów sędziego
- odrzucenie różnego rodzaju oszustw sportowych
- godne zachowanie zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki
Proszę napisać przy każdym z poniższych zdań:
P – jeśli zdanie jest prawdziwe (zgodne z prawdą)
albo
F – jeśli zdanie jest fałszywe (niezgodne z prawdą)
Można wydrukować poniższe zdania i zaznaczyć w kratce właściwą odpowiedź lub napisać
na kartce papieru nr pytania a obok właściwą odpowiedź np. 1 P

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

1.

Piramida żywienia zawiera produkty mleczne

2.

Tłuszcze należy jeść w mniejszych ilościach

3.

Warzywa i owoce nie zawierają witamin i składników mineralnych

4.

Dzieci powinny jeść więcej warzyw niż owoców

5.

Woda to najzdrowszy napój gaszący pragnienie

6.

Dzieci powinny wypijać przynajmniej 2 szklanki wody dziennie

7.

Dzieci powinny, co najmniej 1 godzinę dziennie bawić się, biegać, skakać

8.

Każdego dnia człowiek powinien robić, co najmniej 10 kroków

9.

Fair play to godne zachowanie tylko w wypadku zwycięstwa

10.

Fair play to uczciwa gra

Proszę zrobić zdjęcie kartki z odpowiedziami i wysłać:
☻ do czwartku włącznie (30.04.2020)
☻ na WhatsApp, Messenger lub MMS-em (Grzegorz Jakosz, tel. 603663482)
2) Ćwicz wybierając 1 zestaw ćwiczeń (chętni mogą wykonać 2 zestawy ćwiczeń)
☻ łatwiejszy zestaw ćwiczeń
https://www.youtube.com/watch?v=WbMKgaPPAs0

☻ trudniejszy zestaw ćwiczeń
https://www.youtube.com/watch?v=aiMiU6mMLhA
29.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Kształtowanie koordynacji z przyborem nietypowym – koszulka”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Rozgrzewka
☻ wykonaj ją samodzielnie stosując poznane w ostatnim czasie ćwiczenia
2) Przygotuj koszulkę, kliknij poniżej i ćwicz
☻ https://www.youtube.com/watch?v=F60Y1eElcsY
☻ https://www.youtube.com/watch?v=qHobgNEjrrQ
30.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Ćwiczenia w dwójkach”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Rozgrzewka
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U
2) Ćwiczenia w dwójkach
https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4
3) Rozciąganie
https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw

…………………………………………………………
(20.04 - 24.04)
20.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Wideorozmowa zadania tekstowe z matematyki. Przygotuj kartkę i ołówek.
j.polski:
Czytanie wiersza Jan Matejko
Wyjaśnienie wyrazów-Leksykon P.s.3 s. 110-111
Opisywanie obrazu Jana Matejki P.s.4,5 Karty pracy s.3 cw. 1
Przeczytaj lekturę „O psie, który jeździł koleją” na 27.04.2020r. link do książki poniżej
https://pl-static.z-dn.net/files/d9b/6d097397cee57b8e8825fb5bd9668dc0.pdf

Edukacja matematyczna
Ćw. strona 3-5 zadania 1-10

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Narysuj swój autoportret dowolną techniką.

JĘZYK ANGIELSKI
W dalszym ciągu powtarzaj słownictwo z ostatnich lekcji.

9. Otwórz podręcznik z języka angielskiego na stronie 46. Przeanalizuj
zadania 1-4
Otwórz ćwiczenia z języka angielskiego na stronie 52. Najpierw wykonaj
zadanie 1
Zadajemy pytanie widząc godz. obok oraz ilustrację przedstawiającą
wykonywaną czynność 6:00- Do you get up at six o’clock?- Czy wstajesz
o godzinie 6?
Następnie zapisujemy odpowiedź z poprawną godziną- No, I don’t. I get u
pat half past seven.- Nie. Wstaję o w pół do ósmej.
Wykonaj zadanie 2 z tej samej strony. Z rozsypanych wyrazów ułóż
zdania Pamiętaj, że czasownik jest zawsze na drugim miejscu w zdaniu,
tuż po osobie.

10.Otwórz ponownie podręcznik z języka angielskiego str.47.
Zad.1 Posłuchaj i powtórz- nagranie na WhatsApp
Zad.2. Słuchaj piosenki oraz wskazuj palcem usłyszane czynności.
Zad.3. Możesz wyciąć mini karty z rozdziału 5 i uzupełnić godziny, w
których wykonujesz poszczególne czynności.
Otwórz ćwiczenia z języka angielskiego na stronie 53.
Zad.1 Uzupełnij wszystkie wyrazy tą samą literą. a.
/ae/ dźwięk pomiędzy a i e ( słyszymy bardziej e) np. cat, snack
/a:/ dźwięk a wydłużony np. half, Saturday
Zad.2 Słuchając piosenki uzupełnij jej tekst.

………………………………………………………
21.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
polski
O warszawskiej Syrence czytanie legendy i komiksu.P.s.8-9
Karty pracy s. 6 cw. 1 - pisemne udzielanie odpowiedzi,
cw. 2 -charakterystyczne cechy legendy,
cw. 3 -kolejność wydarzeń
Edukacja matematyczna
Ćw. strona 6-7 zadania 1,2,3,5,6,7,8

KATECHEZA
Zadania religia klasy II i III

8. Powtórz formułę spowiedzi (tylko to co jest kolorem czerwonym). Podręcznik str. 132.
9. Przerobić lekcje z podręcznika :
a. Przygotowanie do sakramentu pokuty. Lekcja powtórzeniowa. Podręcznik str.
104. Czytanka + ćwiczenia.
b. Trwać w przyjaźni z Panem Jezusem. O regularnej spowiedzi św. Podręcznik
str. 130 . Czytanka + ćwiczenia.
c. Odnawiamy nasze przyrzeczenia chrzcielne. Podręcznik str. 133. Czytanka +
ćwiczenia.
d. Mój modlitewnik. Podręcznik str. 148. Czytanka + ćwiczenia.

Ks. Andrzej Przybyła

……………………………………………………..
22.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wideorozmowa. Tropimy ortografię –ą, ę, om, em, on, en. Powtórzymy też pisownię ”nie” z
częściami mowy.
polski
Poznanie ciekawych miejsc w Warszawie P.s. 10-11
Czytanie wiersza "Wisła" P. s. 12
Karty pracy s.8 cw. 1- kolorowanie ramek z odpowiednimi wyrazami,
cw.2- wyrazy rymujące się,
cw.3 -dobieranie symboli miast
Edukacja matematyczna
Ćw. strona 8-9 zadania 1,2,3,4,5,7,8
Wykonaj test „Pojemność” na platformie eduelo

INFORMATYKA
Temat: Praca w dwóch programach Paint i Word.
Instrukcja

Rysunek wykonany w edytorze grafiki Paint możesz przenosić do dokumentu edytora tekstu
Word. Aby to zrobić musisz wykonać kilka czynności:
1. Wpisz tekst do dokumentu.
2. Zapisz dokument np. pod nazwą Foka
3. Zminimalizuj okno programu.
(przykład wykonania czynności na obrazku poniżej)

Następnie uruchom edytor grafiki Paint. Wykonaj następujące czynności:
1. Wykonaj rysunek
2. Kliknij karę Narzędzia główne.
3. W grupie Obrazki kliknij Zaznacz, a następnie Zaznaczenie prostokątne.
4. Zaznacz rysunek.
5. Wybierz polecenie Kopiuj.
6. Zminimalizuj okno programu.
(przykład wykonania czynności na obrazku poniżej)

Teraz przejdź ponownie do edytora tekstu, który po zminimalizowaniu znajduje się na dole
ekrany, na pasku zadań.

Wykonuj następujące czynności:
1. W dokumencie tekstowym ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić obrazek.
2. Kliknij lewy przycisk myszy i wybierz polecenie Wklej.

3. Zapisz dokument.
(poniżej przykładowa poprawnie wykonana praca)

Zadanie
Przepisz poniższe zagadki w programie Word. Do zagadek narysuj rozwiązania
w programie Paint. Następnie skopiuj obrazki i wklej pod odpowiednimi
zagadkami.

Często na niebie świeci za dnia,
a nie w nocy.
Grzeje nas promykami latem
z całej mocy.

Na czerwonych skrzydełkach
czarne kropki mają.
To tu, to tam, na listkach
wszędzie przysiadają.

Jeżeli masz taką możliwość poproś rodziców/wychowawców żeby wysłali Twoją pracę na
mojego maila agnieszka836@vp.pl lub zrobili zdjęcie i przesłali poprzez komunikator
WhatsApp.

PROJEKT (j. angielski)
Projekt: Zajęcia dla uczniów rozwijających uzdolnienia z języka angielskiego.
Data: 22.04.2020
Grupa: środa, godz. 13.45
Temat: Słownictwo. Wiosna. Wyszukiwanie wyrazów w słowniku.
Zadania do wykonania:
1. Uzupełnij karty pracy wyszukując słówka w słowniku lub słowniku internetowym.

………………………………………………………..
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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
polski
Karty pracy s.12 cw. 4-pisanie wyrazów w kolejności alfabetycznej,
cw.5- tworzenie wyrazów z sylab,
cw. 6- rodzina wyrazów
Gramatyka P.s.22-23
Karty pracy s.13 cw.7- właściwe formy czasownika
cw. 8- czasowniki w czasie przyszłym

Edukacja matematyczna
Ćw. strona 10 zadania 1-5
Edukacja przyrodnicza
Przeczytaj informacje w podręczniku na str. 16-21
W ćwiczeniach z edu. polonistycznej na stronie 10-11 wykonaj zadania 1-3 ( w piątek
podczas wideorozmowy zadam Ci kilka pytań odnośnie tego tematu. Zapoznaj się również ze
zdjęciami ich opisami umieszczonymi poniżej.

JĘZYK NIEMIECKI
Thema: Was ziehe ich an? Co mam na siebie włożyć? - poprawna wymowa
Zadania do wykonania:

1. Powtórz
słownictwo:

das Kleid (das klajd) - sukienka,
die Bluse (di bluuze) - bluzka,
die Jacke (di jake)- kurtka,
der Mantel - płaszcz,
der Pulli - sweter,
das Hemd – koszula,
die Handschuhe (di handszułe) - rękawiczki,
die Stiefel ( di sztifel)- kozaki, buty
der Regenmantel ( der rejgenmantel) – płaszcz przeciwdeszczowy
2.

Przeczytaj i posłuchaj nagrania. Podręcznik str. 52, 53. Naucz się czytać dialogu.
Link do nagrań:
Lektion 6. Nagranie od 12 do 16.
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-3-podrecznik-wieloletni
Wymowa i tłumaczenie wyrażeń. Zapamiętaj:
Str. 52
1. Was ziehe ich an (was zije ich an)- w co się ubiorę
2. einladen (ajnladen) -zaprosić
3. Vielleicht Prinzessin (filajcht pryncesin)- być może księżniczka?
4. Du kannst das Kleid und die Schuhe anziehen! (du kanst das klajd und di
szułe anzijen)- możesz ubrać tę sukienkę i te buty
5. Oder die Bluse und den Rock (ołde di bluze und dejn rok)- albo bluzkę i
sukienkę.
6. Nein, ich gehe als Zauberer (najn ich geje als całberer)- pójdę jako czarodziej.
7. Ich ziehe die Hose und das Hemd an (ich cije di hołze und das hemd an) ubiorę te spodnie i koszule.
8. Und wir basteln noch einen Hut aus Papier (und wijr basteln noch ajnen hut
ałs papjer)- i zrobimy jeszcze kapelusz z papieru.
Str. 53
1. Hallo Tina! Schöne Party! (halo tina szyyne parti)- Cześć Tina ! Fajna
impreza!
2. Hilfe! Es ist so warm hier! - (hilfe ! es yst zoł warm hjer)- Ratunku! Tu jest tak
ciepło!
3. Ach, Benno, du hast ja eine Jacke, einen Pulli und Handschuhe an. ( Ach
Benno, du hast ja ajne jake, ajnen puli und handszułe an.) - ach Benno, tu masz
przecież na sobie kurtkę, sweter i rękawiczki.
4. O.K. Ich ziehe die Jacke aus (okej. ich cije di jake ałs) - dobrze, zdejmę kurtkę
5. Und die Handschuhe? (und di handszułe) - A rękawiczki?

6. Ich kann nicht. (ich kan nicht)- nie mogę
7. Das ist mein Kostüm (das yst majn kostjym) - to jest moje przebranie.
8. Ich bin ein Eskimo. (ich byn ajn eskimo) - jestem eskimosem.
3.
a.
b.
c.
d.
e.

Zeszyt ćwiczeń str. 59 i 60. Ćw. 3- 6 . Nowe wyrażenia zapisz w zeszycie.
für Mädchen (fjyr medchjen) - dla dziewczyn
für Jungen (fjyr jungen)- dla chłopców
Ich ziehe… an (ich cije ….an) - ubieram…
Ich ziehe… aus (ich cije ...ałs)- zdejmuje....
Ich habe...an- mieć na sobie...

4. Zerknij na najważniejsze reguły wymowy niemieckiej- część pierwsza :)))
i poćwiczcie w domu najlepiej przed lustrem:
ä – czytamy jak e – np.: das Mädchen - dziewczyna (medchjen)
äu – czytamy jak oj – np.: der Räuber – rabuś
ö – usta układamy jak byśmy chcieli powiedzieć „o”, jednak przy takim ustawieniu ust mówimy
„y” – np.: das Öl – olej
ü – jest najbardziej zbliżone do y, usta układamy jak byśmy chcieli powiedzieć „u”, jednak przy
takim ustawieniu ust mówimy „i” – np.: üben – ćwiczyć, für - dla
Link do wymowy:
https://youtu.be/QSB2cGdCyU4

W-F
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Rozgrzewka w domu
https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8
2) Deska
https://www.youtube.com/watch?v=mL4qoRQN3NE
3) Jaskółka
https://www.youtube.com/watch?v=0ih61-uU-zk
4) Skoczność
https://www.youtube.com/watch?v=-F6pCqIImZ8
5) Ćwiczenia z butelką
https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U

6) Ćwiczenia z piłką do tenisa
https://www.youtube.com/watch?v=IrbKAybwi2g
7) Zwinność – przejście przez dziurę w kartce
https://www.youtube.com/watch?v=2b8b8BEY_QM
22.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Aktywność fizyczna”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Zobacz poniższy film i postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji
https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY
2) Ćwicz jak poniżej (łatwiejszy zestaw ćwiczeń)
https://www.youtube.com/watch?v=WbMKgaPPAs0
23.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Fair play”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) FAIR PLAY– sprawiedliwa, uczciwa gra.
Postawa FAIR PLAY cechuje się:
☻ przestrzeganiem przepisów gry
☻ odrzuceniem korzyści wynikających z błędów sędziego
☻ odrzuceniem różnego rodzaju oszustw sportowych
☻ godnym zachowaniem zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki
Zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę.
https://www.youtube.com/watch?v=Lp65x6uEDlA
https://www.youtube.com/watch?v=n6m4GQfrQMI
2) Ćwicz jak poniżej (trudniejszy zestaw ćwiczeń)
https://www.youtube.com/watch?v=aiMiU6mMLhA

……………………………………………………..

24.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wideorozmowa- pytania dotyczące tematu „Rzeka” podręcznik str. 16-21 i wcześniej podanych
dodatkowych informacji.
polski
Środki transportu P.s.24-25
Karty pracy s.14 cw. 1-podpisywanie zdjęć,
cw. 2- łączenie rzeczownika z przymiotnikiem,
cw.3- nalepki
Edukacja matematyczna
Ćw. strona 11 zadania 6-9

MUZYKA
Witajcie kochani uczniowie


Na początek rozgrzewka , otwórzcie proszę ten link
https://www.youtube.com/watch?v=sb-2VsE2y-U i spróbujcie wykonać te same ruchy.

To co zaraz zrobicie nazywa się Body Percussion czyli gra na sobie.






Dziś poznacie dwa nowe określenia muzyczne STACCATO i LEGATO.
Legato to łączenie dźwięków, które zaznacza się łukiem nad nutami. Gdyby pokazać go
ruchem to tak jakbyście szurali powoli nogami po podłodze albo jeździli na łyżwach. Zaś
staccato (wymawiamy stakato) to krótkie odrywanie dźwięków. Nad lub pod główką nuty
zapisuje się kropkę. Gdyby pokazać go ruchem to mogłyby to być podskoki obunóż.
Nuty staccato są krótkie i energiczne a nuty legato są spokojniejsze.
Otwórzcie link i posłuchajcie (nie martwcie się, że nie rozumiecie po angielsku)
najpierw jak brzmi i wygląda w zapisie nutowym staccato a potem legato.
https://www.youtube.com/watch?v=JgJcKt92vt8
Zad.1 Przepiszcie proszę notatkę do zeszytu i dopiszcie 3 dowolne nuty z łukiem pod notatką
legato i trzy dowolne nuty z kropkami pod notatką staccato . Nie musi to być na pięciolinii.
i wyślijcie zdjęcie. (podpowiedź znajdziecie w filmiku)
Legato- to łączenie dźwięków, zaznacza się go łukiem nad nutami
……………………………………………………………………………………………….to miejsce na 3 nuty z łukiem
Staccato- to oddzielanie dźwięków (podskoki)
………………………………………………………………………………………………to miejsce na 3 nuty z kropkami

Posłuchajcie jak brzmi króciutki utworek zagrany na fortepianie najpierw staccato potem
legato i tak na zmianę. https://www.youtube.com/watch?v=53lc7pP1SY4
Miłego słuchania pozdrawiam

PROJEKT (matematyka)
1. Przepisz zadania na kartce lub wydrukuj i uzupełnij. Ile to jest?

1dag =

g

8kg =

dag

3kg =

g

1t =

kg

9kg =

dag

200g =

dag

600dag =

kg

20dag =

g

560dag =

kg

dag

692dag=

kg

dag

168g=

dag

g

Oblicz
2kg 34dag + 3kg 15dag=

kg

dag

8kg 54dag – 5kg 10 dag =

kg

dag

5kg 10 dag * 5 =

kg

dag

6kg 12 dag : 2 =

kg

dag

10dag 7g + 8dag 2g=

dag

g

9dag 8 g – 7dag 4g=

dag

g

10dag 2 g * 8 =

dag

g

15dag 9g : 3 =

dag

g

Gotowe zadanie podpisz na dole kartki i napisz datę 21.04.2020r.
Poproś rodziców o przesłanie zdjęcia wykonanej pracy.

…………………………………………………………

(15.04 - 17.04)
15.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Temat dnia: Nazywamy uczucia
Podręcznik str.72-73 czytanka "Listy od Hani i Henia"
Ćwiczenia :
e.polonistyczna: str. 66
ćw. 1 Redagowanie i zapisywanie odpowiedzi na pytania
ćw. 2 Wyjaśnienie zdania wypowiedzianego przez tatę Henia
ćw. 3 Wpisywanie nazw uczuć w kolorowe chmury
Edukacja matematyczna
Ćw. strona 50-51 zadania 1,3,4,5

INFORMATYKA
Temat: Edytor tekstu – Słownik
W edytorze tekstu Word, jeżeli nie masz takiej możliwości to w edytorze grafiki Paint lub w
Google Dokument wykonaj poniższe zadanie. Na początku zapoznaj się z instrukcją.

Edytor tekstu podpowiada, jak pisać poprawnie. Jeżeli pod wyrazem pojawi się czerwona falista
linia, może to oznaczać, że został on błędnie napisany. Należy przyjrzeć się wyrazowi i
poprawić błąd. Jeśli wyraz został napisany poprawnie, a czerwona falista linia nie znika,
oznacza, to, że w słowniku edytora tekstu nie ma takiego wyrazu.
Błąd w wyrazie można usunąć za pomocą prawego przycisku myszy:
1.Ustaw kursor w środku wyrazu.
2. Naciśnij prawy przycisk myszy.
3. Przeczytaj wyrazy na wyświetlonej liście.
4. Kliknij lewym przyciskiem myszy wyraz, który ma zastąpić dotychczasowy.

Czerwoną falistą linią są również podkreślone te wyrazy, które nie zostały oddzielone od
siebie klawiszem Spacja.

Żeby w zdaniach nie powtarzać ciągle tych samych wyrazów, szukamy ich zamienników, czyli
synonimów np. ścieżka – dróżka. Aby znaleźć synonim, musisz wykonać kilka czynności:
1.Ustaw kursor w środku wyrazu.
2. Naciśnij prawy przycisk myszy.
3. Znajdź opcję Synonimy.
4. Kliknij lewym przyciskiem myszy wyraz, który chcesz zastosować.

Zadanie
Kliknij poniżysz link, wykonaj zadania. W zadaniu 1 popraw błędy. W zadaniu 2
zaznaczone na zielono wyrazy zamień innymi z listy synonimów. Gdy zadanie
będzie gotowe kliknij na plik z lewej strony u góry, następnie na udostępnij i
wyślij gotowe zadanie na mojego maila agnieszka836@vp.pl lub poproś
rodziców by zrobili zdjęcie i przesłali na WhatsApp. Jeżeli nie będziesz mógł
otworzyć linku poproś rodziców żeby podali mi swojego maila a ja prześlę
zadanie na ich adres.
https://docs.google.com/document/d/1CYiGxGMeYjf_vZ0a0dvCNZ3Rx8yEG3b4o3ZBGm5
9qwQ/edit?usp=sharing

…………………………………………………………
16.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
SPRAWDZIAN
Temat dnia: Radzimy sobie z uczuciami
Podręcznik str.76-77 Czytanie ze zrozumieniem opisu zdarzeń
Ćwiczenia:
e.polonistyczna str.68

ćw. 1 Dopisywanie zakończeń
ćw. 2 Labirynt
ćw. 3 Przedstawienie na zarysie ludzkiej postaci wybranych uczuć
str.69
ćw. 4 Uzupełnianie tekstu wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej
cw. 5 Uzupełnianie wyrazów

Edukacja matematyczna
Ćw. strona 52-53 zadania 1,2,5,7,8

JĘZYK NIEMIECKI
Thema: Was ziehe ich an? Co mam na siebie włożyć?
Zadania do wykonania:

1. Słówka przepisz do zeszytu i naucz się ich. Pamiętaj o
rodzajnikach.
Słownictwo:
das Kleid - sukienka,
die Bluse - bluzka,
die Jacke - kurtka,
der Mantel - płaszcz,
der Pulli - sweter,
das Hemd – koszula,
die Handschuhe - rękawiczki,
die Stiefel - kozaki, buty
der Regenmantel – płaszcz przeciwdeszczowy
2.

3.

Przeczytaj i posłuchaj nagrania. Podręcznik str. 52, 53.
Link do nagrań:
Lektion 6. Nagranie od 12 do 16.
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-3-podrecznik-wieloletni
Zeszyt ćwiczeń str. 58. Ćw. 1 i 2.

W-F
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Sprawdzian wiedzy – przeprowadzenie zbiórki”

UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Praca na ocenę.
Proszę uporządkować w prawidłowej kolejności poniższe komendy wydawane podczas
zbiórki na początku lekcji i zapisać je na kartce papieru (np. 1, 2, 6, 5, 4, 9, 3, 8, 10, 7).
1.Klasa (lub całość) baczność!
2.Na wprost do raportu patrz!
3.Nie ćwiczący na koniec szeregu! (lub dwuszeregu)
4.Wyrównać! (pokryć i wyrównać jak jest dwuszereg)
5.Spocznij!
6.Klasa (lub całość) baczność!
7.Zbiórka w szeregu przed białą linią! (może być w dwuszeregu lub przed inną linią)
8.Kolejno odlicz! (potem uczniowie głośno odliczają)
9.Spocznij!
10. Panie nauczycielu na stan klasy 10 uczniów, 2 nieobecnych, 1 nie ćwiczący
(są to przykładowe liczby)
Proszę zrobić zdjęcie kartki z odpowiedzią i wysłać:
☻ do piątku włącznie (17.04.2020)
☻ na WhatsApp, Messenger lub MMS-em (Grzegorz Jakosz, tel. 603663482)
2) Kliknij poniżej i ćwicz
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE

WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Pij wodę”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Zobacz poniższy film i postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji
https://www.youtube.com/watch?v=6IFZKkybDOY
2) Ćwicz jak poniżej
☻ Rozgrzewka
https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM
☻ Ćwiczenia + gry i zabawy
https://youtu.be/UX6MlFne7OE

lub 10 ćwiczeń z piłką
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
☻ Ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu%C4%87wiczenia

WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Ćwiczenia przy muzyce”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Rozgrzewka
https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM
2) Włącz swoją ulubioną muzykę i wykonuj przez 30 minut ulubione ćwiczenia

☺

3) Rozciąganie
https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw

………………………………………………………..
17.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Temat dnia: Każdy z nas się czegoś wstydzi
Podręcznik str.78-79 Tekst "Wstyd"
Ćwiczenia str.70 ćw. 1 Redagowanie pisemnych odpowiedzi ćw. 2 Układanie planu
wydarzeń opowiadania "Wstyd".
str.71 ćw. 5 Stopniowanie przymiotników ćw. 6.Dopisywanie przymiotników

Edukacja matematyczna
Przeczytaj informacje w podręczniku na str. 135
Wykonaj zadania w ćw. strona 54-55zadania 1,2,4,5,6

MUZYKA
Drodzy uczniowie witajcie po przerwie,
dziękuję wam, rodzicom i opiekunom za przesłane zadania, jeszcze nie wszystkim udało się
to zrobić, ale mam nadzieję, że dacie radę i dostanę je niebawem.


W ramach przypomnienia otwórzcie ten link i zaśpiewajcie piosenkę
https://www.youtube.com/watch?v=XiCKI15os1Y



Zad.1 Przepiszcie lub wydrukujcie i wklejcie do zeszytu:
Orkiestra to zespół osób grających na różnych instrumentach. Może być mała- kameralna,
albo duża- symfoniczna.
Dyrygent to osoba, która nimi kieruje za pomocą batuty (pałeczki w ręce) i odpowiednich
ruchów rąk.



Posłuchajcie czy dyrygent jest potrzebny?
A teraz zapraszam na nieco
śmieszny koncert gdzie dyrygent będzie ubrany w roboczy biały strój, ale rozpoznacie
go po batucie a na samym początku pojawi się dziwna postać…..
Zad.2
Zobaczcie też jakie instrumenty występują w orkiestrze i napiszcie w zeszycie nazwy
tych, które znacie. Miłego oglądania
https://www.youtube.com/watch?v=gOlfk1U6z-8

https://www.youtube.com/watch?v=bUmYN7NDKkc

(tel.606497415) Pozdrawiam

………………………………………………………

(06.04 - 08.04)
(od 09.04. do 14.04) - przerwa świąteczna
06.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wideorozmowa- dodawania i odejmowanie liczb do 1000. Przygotujcie kartkę i coś do
pisania.

Temat dnia:Tropimy ortografię-ą,ę,om,em,on,en
Edukacja polonistyczna
Podręcznik str.84-85 Do przeczytania -Wierszyki ilustrujące zasady ortograficzne.
Ćwiczenia:
e. polonistyczna :
str.76 ćw. 1- Uzupełnianie zdań wyrazami w odpowiedniej formie.
ćw. 2- Odmiana czasowników
ćw. 4- Wypełnianie tabeli
Edukacja matematyczna
Rozwiąż test „Liczby do 1000” na platformie eduelo.

PLASTYKA
Wykonywanie wielkanocnego kurczaczka ćwiczenia strona 81

JĘZYK ANGIELSKI
W dalszym ciągu powtarzaj słownictwo z ostatnich lekcji.
11. Zapisz w zeszycie nowy temat:

Lesson

Topic: A myth.
myth (myf)- mit
king (king)- król
princess (princes)- księżniczka
greedy ( gridi)- chciwy
gold (gold)- złoto
his (hys)- jego
daughter ( doter)- córka
one day (łan dej)- pewnego dnia
genie ( dżini)- dżin
next (nekst)- następny
wake up (łejk ap)- obudzić się
never mind (newer majnd)- nieważne
rich (ricz)- bogaty
oh dear ( oł dir) – o drogi – w sensie do osoby
only (onli)- tylko
brilliant (briljant)- znakomity
help (help)- pomoc
What’s the matter? (Łot’s de mader?) – Co się dzieje?/ Co się stało?
Come here. ( Kom hir)- Chodź tutaj.
let me (let mi)- pozwól mi
give ( giv)- dać
hug ( hag)- przytulić, uścisnąć
What do you want? ( Łot du ju łont?)- Czego chcesz?
change ( czejndż)- zmień, zmiana
wish (łisz)-życzenie
more ( mor)- bardziej
important ( important)-ważny

12. Otwórz podręcznik z języka angielskiego na stronie 44-45. Posłuchaj nagrania historyjki
udostępnionej w komunikatorze WhatsApp.
Wykonaj również zadanie 2/45 korzystając z kolejnego udostępnionego nagrania. Powiedz czy
zdania są prawdziwe czy fałszywe.
Otwórz ćwiczenia z języka angielskiego na stronie 51 i wykonaj zadanie 1 oraz 3.
13. Otwórz ponownie zeszyt z języka angielskiego i zapisz kolejny temat.

Lesson
Topic: What time is it?
clock (klok)- zegar, godzina
hour ( ałer)- godzina

minute ( minyt)- minuta
second ( sekend)- sekunda
-What time is it? (Łot tajm iz yt?)- Która jest godzina?
- It’s… (Yt’s…)- Jest…
Pełne godziny
Np. 5:00- five o ‘clock. ( fajf o’klok)
10:00- ten o’clock ( ten o’klok)
14:00- two o’clock ( tu o’klok) - W języku angielskim, jeśli
określamy godziny popołudniowe nie mówimy tak jak w Polsce, że jest
przykładowo „czternasta”, tylko, że jest „druga”- two o’clock)
Czyli patrzymy, która jest godzina ( czytamy numer) i dodajemy zwrot
o’clock.
Połowy kolejnych godzin
Np. 2:30- half past two ( half past tu)
6:30- half past six ( half past syks)
15:30- half past three ( half past fri)
half past znaczy pół godziny po
Przykładowy dialog:
-Która godzina? What time is it?
-Jest 5:00. It’s five o’clock.
-Jest 12:00. It’s twelve o’clock.

14. Otwórz podręcznik na stronie 45, posłuchaj udostępnionego nagrania na komunikatorze WhatsApp
i wskaż palcem usłyszaną godzinę.
Wykonaj zadanie 2 w zeszycie ćwiczeń z języka angielskiego ze strony 51.

Naucz się określania czasu. To ważne! Gdy odwiedzisz inny kraj,
będziesz wiedział/a jak zapytać o godzinę i co odpowiedzieć, gdy ktoś
Ciebie zapyta o czas 

07.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Temat dnia: Wkrótce święta
Edukacja polonistyczna
Podręcznik str.86-87 wiersz pt. "Tańczące pisanki"
Ćwiczenia:
e.polonistyczna:
str.80 ćw. 1 Dobieranie nalepek do wyrazów
ćw.2 Układanie i zapisywanie życzeń z okazji Wielkanocy
Ćwiczenia dodatkowe:
str.97 ćw.20 Obrzędy wielkanocne
Edukacja matematyczna
Ćw. strona 60-61 zadania 1,2,3,5,7,8

KATECHEZA
10.Nauczyć się na pamięć formuły spowiedzi (tylko to co jest kolorem
czerwonym). Podręcznik str. 101.
11.Przerobić lekcje z podręcznika :
a. Mocne postanowienie poprawy. Podręcznik str. 97. Czytanka +
ćwiczenia.
b. Spowiedź szczera – wyznanie grzechów. Podręcznik str. 99.
Czytanka + ćwiczenia.
c. Zadość uczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Podręcznik str. 102.
Czytanka + ćwiczenia.
Ks. Andrzej Przybyła

08.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Wideorozmowa- Gramatyka. głoski, litery, sylaby. Stopniowanie przymiotników
Temat dnia: Co się wykluwa z jaj?
Edukacja polonistyczna
Podręcznik str.88-89
Ćwiczenia :
e.polonistyczna:
str. 83 ćw.4 Opisywanie ilustracji
ćw.5 Rozwiązywanie rebusów
ćw.6 Wyjaśnienie zwrotu
Edukacja matematyczna
Ćw. strona 64-65 zadania 1,2,3,4,5,6,8,10
Edukacja przyrodnicza
Przeczytaj informacje w podręczniku strona 88-89.
Wykonaj zadania:1,2,3 w ćwiczeniach z ed. polonistycznej na stronie 82.
Rozwiąż test „Co się wykluwa z jaj?” na platformie eduelo.

INFORMATYKA
Temat: Edytor tekstu- obramowanie strony, orientacja.
Instrukcja- Jeśli chcesz aby tekst, który tworzysz w edytorze tekstu Word ładnie się
prezentował, możesz go ozdobić obramowaniem. Aby to zrobić musisz wykonać kilka
czynności:
1.
2.
3.
4.

Otwórz edytor tekstu Word.
Kliknij kartę Projektowanie. (znajduje się u góry na niebieskim tle)
Poszukaj grupy Tło strony i wybierz kartę Obramowanie strony.
Rozwiń listę Wzór zobacz jakie się propozycje.

5. Wybierz wzór, który Ci się podoba i kliknij OK. (poniżej masz obrazowo
przedstawione jak powinno to wyglądać)

W edytorze tekstu możesz stosować poziomy lub pionowy układ strony. Aby stosować
wybrany układ, musisz wykonać kilka czynności:
1. Wybierz kartę Układ.
2. Rozwiń listę Orientacja.
3. Wybierz opcję Pionowa lub Pozioma.

Zadanie- napisz życzenia wielkanocne i użyj dowolnie wybranego
obramowania strony. Układ strony ma być poziomy. Dodatkowo możesz
wstawić obrazek. Przykład poniżej.

W-F
06.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej z piłką”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Rozgrzewka
https://youtu.be/PAUmNKJNPsA
2) Weź piłkę (jeżeli nie masz piłki to poduszkę lub pluszaka) i kliknij na poniższy link
☻ spróbuj wykonać, co najmniej 10 ćwiczeń (jeżeli dasz radę to wszystkie ćwiczenia☺)
☻ każde ćwiczenie wykonaj po 10 razy
☻ odpocznij ok. 30 sekund po każdym ćwiczeniu
☻ pamiętaj o prawidłowym oddychaniu podczas ćwiczeń
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
07.04.2020

WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Jedz warzywa i owoce”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Zobacz poniższy film i postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji
https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY
2) Ćwicz jak poniżej
☻ Rozgrzewka
https://youtu.be/PAUmNKJNPsA
☻ Ćwiczenia + gry i zabawy
https://youtu.be/UX6MlFne7OE
lub 10 ćwiczeń z piłką
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
☻ Ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu%C4%87wiczenia
08.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Świąteczne porządki. Ćwiczenia ruchowe”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) W ramach zajęć ruchowych posprzątaj swój pokój:
- zrobić porządek (szafa, szuflady, półki, biurko),
- poukładać książki i zabawki,
- pościelić łóżko,
- zetrzeć kurz z mebli,
- odkurzyć podłogę,
- pomóc w innych pracach domowych,
- itp.
2) Jeżeli masz jeszcze siły to ćwicz jak poniżej

☺

☻ Rozgrzewka
https://youtu.be/PAUmNKJNPsA
☻ Ćwiczenia + gry i zabawy
https://youtu.be/UX6MlFne7OE
lub 10 ćwiczeń z piłką
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY

☻ Ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu%C4%87wiczenia
WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!!!

☺
……………………………………………………….....

( 30.03 – 03.04)
30.03.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wideorozmowa- przypomnij sobie informacje z podręcznika na str. 60-61 - z którymi częściami
mowy „nie” piszemy razem, a z którymi oddzielnie. Podam kilka wyrazów, a ty spróbujesz
dodać do nich przeczenie „nie”, powiesz, czy piszemy je razem czy oddzielnie. Zapytam
również o pisownię wyrazów ortograficznych.

Edukacja matematyczna
Ćwiczenia str. 42,43 (zadania 1-6)

Edukacja polonistyczna
Przeczytaj informacje z podręcznika na stronie 62-63.
W ćwiczeniach uzupełnij zadanie str. 56-57 zadania: 1,2,3 z kropką, 4 z kropką i 5.

PLASTYKA
Wykonaj pracę pod tytułem „Mój wynalazek”. Przygotuj: klej, nożyczki, kolorowy papier,
tekturę, gazety, papier pakowny i inne surowce wtórne (np. butelki, puszki, talerzyki papierowe,
plastikowe, nakrętki). Z dostępnych materiałów stwórz wynalazek i nazwij go. Przykłady
znajdziesz na stronie 63 w ćwiczeniach. Pracę sprawdzę w środę podczas wideorozmowy.

JĘZYK ANGIELSKI
W dalszym ciągu powtarzaj słownictwo z ostatnich lekcji.
15. Powtórz słownictwo związane z owocami i kolorami. Wykonaj zadania, które umieściłam w
załączniku nr 1. (znajduje się na samym dole)
Wskazówka do rozwiązania zadania 4!
Przedimki a i an
an- Wstawiamy przed wyrazem, którego wymowa zaczyna się od samogłoski np. an apple, an hour (
czytamy an ałer, czyli jest w wymowie samogłoska)
a- wstawiamy przed wyrazem, jeśli przy wymowie pierwsza jest spółgłoska np. a book, a pear
16. Zapisz w zeszycie nowy temat:

Lesson
Topic: Things we do every day.
Things we do every day. (Fings łi du ewri dej.)- Rzeczy, które robimy każdego
dnia.
get up ( gedap)- wstawać
have a breakfast ( hew e brekfest)- mieć śniadanie
brush your teeth ( brasz jor tit)- myć zęby
go to school ( goł tu skul)- iść do szkoły
have lunch ( hew lancz)- jeść lunch (wczesny obiad)
go home ( goł hołm)- iść do domu
have dinner ( hew diner)- jeść kolację
REMEMBER! – PAMIĘTAJ, że DINNER – oznacza zarówno kolację jak i
późniejszy obiad.
have a shower (hew e szałer)- brać prysznic
put on your pyjamas ( put on jur pidżamas )- załóż na siebie swoją piżamę
go to bed ( goł tu bed)- iść do łóżka

17. Naucz się tych słówek na pamięć! ( w poniedziałek, tj. 06.04.2020 będę was odpytywać
telefonicznie)

18. Otwórz podręcznik na stronie 43, przeanalizuj zadanie 2 i 4. Przeczytaj na głos nazwy
wykonywanych czynności.
19. Wykonaj zadania (1,2) w zeszycie ćwiczeń z języka angielskiego, strona 50.
Zeszyt ćwiczeń str. 82- wyklej naklejkami słówka, które dzisiaj poznałeś i je podpisz.
Owocnej pracy! 

Załącznik nr 1

………………………………………………………….

31.03.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Napisz w zeszycie zaproszenie na wieczór filmowy. Proszę o przesłanie zdjęcia
zadania.

Przeczytaj również informacje umieszczone w podręczniku na stronie 64-65 ( w środę
podczas wideorozmowy zadam kilka pytań dotyczących tekstu).

Edukacja matematyczna
Ćwiczenia str. 44,45 (zadania 1-10)
Wykonaj test „Jednostki długości” na platformie eduelo.

KATECHEZA
…………………………………………………………..
01.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wideorozmowa- recytacja wiersza. Pytania dotyczące informacji znajdujących się w
podręczniku na stronie 64-65.

Edukacja polonistyczna
W ćwiczeniach na str. 58-59 wykonaj zadania: 1 z kropką, 2, 4,5, 6

Edukacja matematyczna
Ćwiczenia str. 46,47 (zadania 1-6)

INFORMATYKA
W edytorze tekstu ’’Word’’ napisz ogłoszenie o zgubionej hulajnodze. Dla całego tekstu użyj
czcionki Times New Roman, rozmiar czcionki 16, nagłówek napisz dużymi literami, pogrub
go i podkreśl, numer telefonu napisz kolorem czerwonym.
Zapisz plik pod nazwą Ogłoszenie. Jeżeli masz taką możliwość poproś rodziców żeby wysłali
Twoją pracę na mojego maila agnieszka836@vp.pl
Mała podpowiedź

…………………………………………………………
02.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Przeczytaj tekst znajdujący się w podręczniku na str.66-67. Opisz w zeszycie wygląd i
działanie wynalazku Damazego.
W ćwiczeniach na str.62 wykonaj zadanie 1 i 2.

Edukacja matematyczna
W ćwiczeniach na str.48-49 wykonaj zadania 1-8.

JĘZYK NIEMIECKI
Thema: Powtórzenie. Słuchanie ze zrozumieniem.
Zadania do wykonania:
1. Posłuchaj nagrania (Lektion 5, cd 2, 6-7) i wskaż odpowiedni rysunek
Link do nagrania:
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-3-podrecznik-wieloletni
2.
Posłuchaj i powtarzaj (Lektion 5, cd 2, 8-10)
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-3-podrecznik-wieloletni
3.
Zeszyt ćwiczeń: str.54 Cwiczenie 11 http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-3zeszyt-cwiczen-wersja-podstawowa
Słownictwo na 07.04. 2020
(Zeszyt ćwiczeń str 47 - 57)
1. das Computerspiel - gra komputerowa
2. das Buch- książka
3. der Ball- piłka
4. der Fahrradhelm- kask rowerowy
5. die Uhr- zegar
6. die Vase- wazon
7. die Comichefte- komiksy
8. der Schal- szalik
9. Ich kaufe- kupuję
10. Ich verkaufe- sprzedaje
11. Mein Zimmer- mój pokój
12. der Tisch- stół
13. die Lampe- lampa
14. das Sofa- sofa
15. das Regal- regał
16. das Bett- łóżko
17. der Teppich - dywan
18. der Sessel- fotel
19. das Fenster -okno
20. der Schrank- szafa
21. der Stuhl- krzesło
10- zehn
20- zwanzig
30- dreißig
40- vierzig
50- fünfzig
60- sechzig
70- siebzig
80- achtzig
90- neunzig
100- hundert

W-F
Wykonanie niżej podanych ćwiczeń rozłóż sobie na trzy dni.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Wiosenne porządki. Ćwiczenia ruchowe”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) W ramach zajęć ruchowych posprzątaj swój pokój:
- zrobić porządek (szafa, szuflady, półki, biurko),
- poukładać książki i zabawki,
- pościelić łóżko,
- zetrzeć kurz z mebli,
- odkurzyć podłogę,
- pomóc w innych pracach domowych,
- itp.
2) Jeżeli masz jeszcze siły to ćwicz jak poniżej

☺

☻Rozgrzewka
https://youtu.be/PAUmNKJNPsA
☻Ćwiczenia + gry i zabawy
https://youtu.be/UX6MlFne7OE
☻Ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu%C4%87wiczenia
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Piramida żywienia”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Zobacz poniższy film i postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji
https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4
2) Ćwicz jak poniżej
☻ Rozgrzewka
https://youtu.be/PAUmNKJNPsA
☻ Ćwiczenia + gry i zabawy

https://youtu.be/UX6MlFne7OE
☻ Ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu%C4%87wiczenia
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Ćwiczenia ogólnorozwojowe kształtujące prawidłową postawę”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Zobacz poniższy film i spróbuj wykonać te same ćwiczenia.
☻Jeżeli nie masz takich samych przyborów to zastąp je czymś innym.
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8

………………………………………………………..
03.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wideorozmowa- rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik, przysłówek (na jakie pytania
odpowiadają)

Przeczytaj informacje w podręczniku na str. 70-71. Napisz w zeszycie kim była Maria
Skłodowska – Curie i jakich odkryć dokonała.
W ćwiczeniach na str. 64-65 wykonaj zadania 1-5.

MUZYKA
Rozruszajcie swój głos, zanim zaczniecie śpiewać- spróbujcie wykonać razem z prowadzącym
Pawłem kilka ćwiczeń. https://www.youtube.com/watch?v=C1b8UGQozpk
Potem otwórzcie ten link i posłuchajcie https://www.youtube.com/watch?v=XiCKI15os1Y
Zad.1 Przepiszcie słowa piosenki lub wydrukujcie i wklejcie do zeszytu
(zróbcie zdjęcie i wyślijcie do mnie)

Nauczcie się śpiewać przynajmniej 1 zwrotkę i refren.zad.2 Nagrajcie i prześlijcie mi filmik z waszym
wykonaniem. Dla chętnych: na ocenę 6 proszę nauczyć się i nagrać całą piosenkę.

1. Słońce coraz mocniej świeci, rosną zboża, krzewy, kwiaty.
Już się cieszą wszystkie dzieci
z wiosny strojnej w jasne szaty, z wiosny strojnej w jasne szaty.
2. Wszystko cudnie nam rozkwita: tulipany i żonkile.
Już pierwiosnek fiołka wita.
Znowu deszcz popadał chwilę, znowu deszcz popadał chwilę.
3. Przyszła wiosna, piękna pani, co bukiety kwiatów niesie.
Ogród cieszy nas ziołami.
Witaj w sadzie, witaj w lesie, witaj w sadzie, witaj w lesie.

Zad.3 Drodzy uczniowie proszę jeszcze o przesłanie zdjęć waszych pięknych prac- Łabędź na
kolorowej tafli wody.
(tel.606497415) Pozdrawiam

………………………………………………………

(25.03 – 27.03)
25.03.2020
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
25.02.2020r.
Edukacja matematyczna
Ćwiczenia str. 38,39

Oblicz w zeszycie:
2415+3271= 5686
4282+3615=
1456+5232=
7451+1537=
5741+2256=
3412+5285=

4357-1126=3231
7456-2213=
2569-1235=
9785-8521=
6287-2154=
5364-3242=

INFORMATYKA
25.03.2020r.
W edytorze tekstu ’’Word’’ wklej z Internetu ilustrację ulubionego filmu. Pod obrazkiem
zapisz tytuł filmu używając stylu WordArt znajdującego się w zakładce Wstawianie.
Zapisz go pod nazwą Film. Jeżeli masz taką możliwość poproś rodziców żeby wysłali Twoją
pracę na mojego maila agnieszka836@vp.pl
Praca może wyglądać tak:

…………………………………………………………………………………………………………

26.03.2020
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Podręcznik str. 58-59
Ćwiczenia str. 50 zadanie 1 i 2 na podstawie niżej umieszczonego tekstu lektury.
Zadanie będzie ocenione po powrocie do szkoły.

JĘZYK NIEMIECKI
1. Mój pokój.
Narysuj w zeszycie swój pokój i podpisz meble w języku niemieckim.
2.
Powtarzamy słownictwo. Meble.
Powtórz słownictwo. Meble.Ćwiczenia str. 57. Obrazki od 1-11.
3.
Powtarzamy.
Powtórz liczebniki od 10 do 100. Podręcznik str. 37.

W- F
Proszę wykonywać ćwiczenia według kolejności podanych niżej linków:
1. https://youtu.be/PAUmNKJNPsA
2. https://youtu.be/UX6MlFne7OE
3. https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wfonline-w-domu-ćwiczenia

………………………………………………………………………………………………………….

27.03.2020
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Podręcznik str. 60,61
Ćwiczenia str. 52,53,54, 55

Naucz się wybranego wiersza na pamięć str. 60-61. Jeżeli masz taką możliwość
poproś rodziców/wychowawców żeby nagrali filmik, na którym będziesz
recytował/a wybrany wiersz. Filmik można przesłać poprzez WhatsApp na mój
numer telefonu, podam go poprzez panią Ilonę. Recytacja wiersza zostanie
oceniona. Czekam do 01 kwietnia 
Zrób notatkę w zeszycie na podstawie niżej zamieszczonego opisu

piszemy razem z:
 Rzeczownikami np. niepokój, nieszczęście
 Przymiotnikami, przysłówkami np.
niegrzeczny, nieciekawy, niemało

piszemy oddzielnie z:
 Czasownikami np. nie pójdę, nie zrobię, nie
gramy

Mała recepta – jak poprawnie napisać ogłoszenie do zadania2 ze
strony 54

MUZYKA
Kochani uczniowie witajcie po przerwie



Przygotujcie 2 kartki z bloku rysunkowego, nożyczki, klej, ołówek i kolorowe kredki
lub mazaki.
Usiądźcie wygodnie , otwórzcie ten link i posłuchajcie
https://www.youtube.com/watch?v=RGwvFfE6qWc

Jaka jest muzyka, którą słyszycie? wesoła , smutna, spokojna albo żywa,
uspokajająca......?
Weźcie do ręki kilka kredek np. 3 lub 4 i słuchając muzyki jeszcze raz, narysujcie tafle
wody po której będzie pływał piękny biały łabędź. Rysujcie delikatnym ruchem ręki
koła, zakrętasy "esy floresy" . Zmieniajcie kolory kredek, niech woda będzie bajecznie
kolorowa.
Potem na drugiej kartce narysujcie ołówkiem łabędzia i wklejcie go na kartkę z taflą
wody. Zróbcie zdjęcie i prześlijcie mi go proszę nr tel. 606497415
Na koniec włączcie ten link https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w i
poruszajcie się trochę. Mam nadzieje, że pokażecie mi wasz układ zumby kiedy już
będziemy mogli się spotkać w szkole.
Powodzenia

Gdy będziesz się nudził/nudziła zagraj w grę edukacyjną:
https://learningapps.org/view3291948
http://pisupisu.pl/klasa3/liczba-mnoga
https://learningapps.org/611900
https://wordwall.net/pl/resource/640742/jak-piszemy-wyrazy-z-nie

