
dla klasy 3b wychowawczyni: 

Przedmiot, imię i 
nazwisko 
nauczyciela, kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

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

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Tydzień 11 25.05-29.05

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

W 5-10 zdaniach opisz swoje ulubione 
zwierzę. Użyj czasownika have got/has 
got, części ciała,które znasz, kolorów. 
Pracę umieść w TEAMS, w plikach na 
kanale angielskim.

Religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Zesłanie Ducha Świętego. https://view.genial.
ly/5ecba5c7c8da060d1bdf32d0/h
orizontal-infographic-review-
smiling-faceo-duchu-swietym-
copy-klasy-mlodsze

WF A. Madyniak 
wfmadyniaksp363@g
mail.com

Samodzielnie zaplanuj i zrealizuj 
dowolną aktywność fizyczną trwającą 
minimum 30 minut (elementy tańca,
ćwiczenia fizyczne, gry itp.). 
Udokumentuj swoją aktywność 
filmikiem bądź kilkoma zdjęciami a 
następnie prześlij pliki na adres 
nauczyciela.

Edukacja 
wczesnoszkolna, 
Małgorzata Poręba, 
poreba.sp363@gmail.
com

Ed.społeczn, polonistyczna 25.05. Temat: 
Tolerancja, 26.05.Temat: Dzień Matki, 
27.05. Temat: Bohaterowie komiksów,
28.05. Temat:Wielcy Polacy- Frydery 
Chopin, 29.05.Temat: Wielcy Polacy- Karol 
Wojtyła

dokładne scenariusze działań 
przesłane mailem rodzicom

Codziennie zajęcia na 
platformie M Teams, 9:00- 
10:00

Edukacja 
wczesnoszkolna, 
Małgorzata Poręba, 
poreba.sp363@gmail.
com

Ed. matemayczna- Liczby wielocyfrowe, 
Sprawdzam siebie- kolejność działań, 
zegar, kalendarz, odcinki, dodawanie i 
odejmowanie dowolnym sposobem

dokładne scenariusze działań 
przesłane mailem rodzicom

Edukacja 
wczesnoszkolna, 
Małgorzata Poręba, 
poreba.sp363@gmail.
com

Ed. plastyczna- Wykonanie plakatu: 
Tolerancja, Upominki na Dzień Mamy

dokładne scenariusze działań 
przesłane mailem rodzicom

Edukacja 
wczesnoszkolna, 
Małgorzata Poręba, 
poreba.sp363@gmail.
com

ED. muzyczna - Piosenka " O szacunku", " 
Moja mama najlepsza kucharka",Muzyka 
Chopina- słuchanie wybranych utworów.

dokładne scenariusze działań 
przesłane mailem rodzicom
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Edukacja 
wczesnoszkolna, 
Małgorzata Poręba, 
poreba.sp363@gmail.
com

Ed. zdrowotna i fizyczna- zabawy i 
ćwiczenia ruchowe, wiedza z zakresu 
zdrowia fizycznego i psychicznego

dokładne scenariusze działań 
przesłane mailem rodzicom

Agnieszka Szałaj                  
zajecia komputerowe

Instrukcję zamieściłam w Zadaniach w MS 
Teams. Termin oddania prac - 02.06. 
Proszę pracę zapisać w Zadaniach.


