
    Plan pracy dla uczniów klasy IIIA na okres od 02.04 do 08.04 2020r. 

02.04.2020 (czwartek) 

Edukacja polonistyczna – Przeczytaj wiersz „Wiosenne przebudzenie” i odpowiedz na polecenie 1 

P.s.51 W zeszycie zapisz temat: W poszukiwaniu wiosny – podkreśl go i zapisz datę.   

Wykonaj ćwiczenie 1,2,3 – przepisz do zeszytu,4, a 5 na ocenę zrób zdjęcie i prześlij 

nauczycielowi(praca dla chętnych na 6)              

Edukacja matematyczna – Ćwiczenie 1,2,3,4 s.28 Popatrz jak to jest zrobione w podręczniku s.24 

Cały czas utrwalamy tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie 100.  

Edukacja przyrodniczo – plastyczna Wykonaj kalendarz pogody od 02-07.O4.2020r. według 

schematu. Wykonaj tabelę z podziałem na rubryki: data, temperatura rano, zjawiska 

pogodowe(zachmurzenie , opady ,słońce itp. – narysuj), temperatura wieczorem. Przyślij zdjęcie          

8 kwietnia 

03.04.2020(piątek) 

Edukacja przyrodnicza – Załóż wiosenną hodowlę fasoli P. s. 54 Wyniki obserwacji w kolejnych 

dniach narysuj w zeszycie(zgodnie z zaleceniami w podręczniku). Prześlij zdjęcie do oceny. 

Edukacja polonistyczna – Zapoznaj się z tekstem „Co robimy wiosną?” P. s. 52 – na polecenie 1,2 4 

odpowiedź rodzicowi. 

Wykonaj ćwiczenie 1,2,3, 4 s. 62-63 

Edukacja matematyczna –  Ćwiczenie  s.29-30 Przy trudniejszych zadaniach poproś o pomoc starsze 

rodzeństwo, lub rodziców.  

 

06.04.2020r.(poniedziałek) 

Edukacja matematyczna – Samodzielnie wykonaj ćwiczenia SPRAWDZAM SIEBIE s.32-33 Zrób zdjęcie 

i przyślij wychowawcy. 

Edukacja polonistyczna -  Co się wydarzyło podczas spaceru Jaśka i jego taty po lesie? Odpowiedź na 

pytanie w zeszycie na podstawie tekstu „Z wiosną na ratunek”. P. S. 55-56 Zapisz w zeszycie temat: 

Po śladach wiosny – podkreśl i zapisz datę 

Ćwiczenia s. 64-65 

07.04.2020r.(wtorek) 

Edukacja polonistyczna –Przeczytaj z podziałem na role tekst „Wielkanocna niespodzianka”. P.s. 82-

83. Do czytania zaproś rodzeństwo lub rodziców. Zapisz w zeszycie temat lekcji  - Nadchodzi 

Wielkanoc – podkreśl i zapisz datę.  Wykonaj ćwiczenia s.90-91 Ćwiczenie 3 wykonaj w zeszycie. 



Edukacja plastyczna – Wykonaj kartkę świąteczna metodą kolażu(wyklejanka z różnych materiałów). 

Pracę przyślij nauczycielowi.  

Edukacja matematyczna – Pomyśl i rozwiąż Ćwiczenia s. 31 

08.04.2020r.(środa) 

Edukacja polonistyczna – Porozmawiaj z rodziną o zwyczajach i tradycjach związanych z 

Wielkanocą. Sprawdź swoja wiedzę wykonując ćwiczenie 5 s.92 Przepisz do zeszytu tekst 

zmieniając czasowniki na czas przyszły – ćw.6 s.92 

Edukacja społeczna – Wspólnie z domownikami ułóżcie świąteczne menu i zapisz je w ćw. 9 s.93 

Edukacja techniczna – Wykonaj pisanki świąteczne – zdjęcie najpiękniejszej pisanki przyślij 

nauczycielowi do oceny. Na zdjęcia czekamy do 15 kwietnia  

                                  WSZYSTKIM ŻYCZĘ ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT 

UWAGA! CZYTAMY LEKTURĘ H. CH. ANDERSENA 

„BRZYDKIE KACZĄTKO” 

 Wychowawca – Irena Klasa                                                        

Będę z Państwem w kontakcie  przez dziennik elektroniczny  lub telefonicznie od godz. 9:00-12:00. 

W razie potrzeby również w godzinach popołudniowych. Pozdrawiam. 

 

Język angielski 

klasa III 

 

Lesson 

Topic: Now I know 

 Przepisz do zeszytu lekcję i temat po angielsku. Pamiętaj, aby podkreślić temat linijką! 

 Przypomnij sobie nazwy sklepów (podręcznik str. 40) oraz pytanie o cenę (How much is...?)  

 W ramach powtórzenia materiału z rozdziału 4 wykonaj ćwiczenia na stronie 41 w zeszycie 

ćwiczeń.  

 Jeśli masz jakieś wąpliwości, czegoś nie rozumiesz, skontaktuj się z nauczycielem! 

 Po wykonaniu zadania, proszę zrobić zdjęcie i przesłać je do mnie mmsem (nr tel. 

515973710), Messengerem lub Whats Appem.  



 Pamiętaj, aby podpisać pracę! Najlepiej podpisz się na stronie w ćwiczeniach, tak, żeby było 

widać twoje imię i nazwisko na zdjęciu.  

 Za to zadanie otrzymasz ocenę!  

Powodzenia!  

p.Magdalena Tracewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


