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Religia- Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Liturgia słowa podr. str98 
-99

https://view.genial.
ly/5e807a165ad5150d93d5
3613/interactive-image-
liturgia-slowa Rekolekcje dla dzieci

https://www.
youtube.
com/watch?
v=pTyr8T7mZqE

Temat: Liturgia Eucharystyczna podr 
str. 100-104

https://view.genial.
ly/5e805f0d50a0310d8c2d
bc58/interactive-image-
msza-swieta-cz-iii

30.03, Ed. matematyczna. Cel: 
Wiem co to poziom i pion. Rozwiąż 
ćw. 2 i 3 (Ćwiczenia "Na tropach 
matematyki", s. 38-39)

Ćwiczenia "Na tropach 
matematyki", s. 38-39 Układanie zadań do podanych reguł.

30.03, Ed. muzyczna, układanie 
własnych melodii do podanych 
przysłów.
31.03, Ed. polonistyczna, Cel: Wiem 
czym charakteryzuje się chomik. 
Czytanie opowiadania pt. "Chomik" - 
odpowiadanie na pytania pod 
tekstem. Zapisanie najważniejszych 
informacji o chomiku - ćwiczenia. 
Powtórzenie wiadomości o 
rzeczowniku i czasowniku - 
sprawdzam siebie. Redagowanie 
notatki i chomiku w zeszycie. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=pJicWzUYFg4

Ed. wczesnoszkolna, 
Wioletta Wacławik, 
wiolettawaclawik@gmail.
com

31.03, Ed. matematyczna. W 
pracowni artysty. Rozwiązywanie 
zadań tekstowych.
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1.04 Ed. polonistyczna. Cel: Znam 
grecki mit "Dedal i Ikar". Film na 
temat historii lotnictwa. Skojarzenia 
na temat lotnictwa. Czytanie mitu. 
Pisanie szczęśliwego zakończenia 
mitu. Poznanie dyscyplin 
sportowych, które wymagają 
unoszenia się w powietrzu. 

https://www.youtube.
com/watch?v=7fVDeJXO9SU

1.04 Ed. matematyczna. Cel: Znam 
pojęcia: całość, połowa, ćwiartka
2.04 Ed. polonistyczna i 
przyrodnicza. Cel: Wiem, jak 
powstaje wiatr. Film i wyjaśnienie 
jak powstaje wiatr. Rodzaje wiatrów. 
Wiersz Juliana Tuwima "Dwa 
wiatry". Interpretacja wiersza - 
czytanie z efektami specjalnymi.

https://www.youtube.
com/watch?v=iAlVXlAg3tw

https://www.youtube.com/watch?
v=i4p2JQtKMac

https://www.youtube.
com/watch?
v=DPlcLAPp2T0&t=60
4s

2.04 Ed. matematyczna. Cel: Myślę 
logicznie. Rozwiązywanie i układanie 
zagadek logicznych.

Ed. wczesnoszkolna, 
Wioletta Wacławik, 
wiolettawaclawik@gmail.
com

2.04 Ed. techniczna. Wykonanie 
wiatraczka.
3.04 Cel: Rozwijamy swoje 
zainteresowania. Opisywanie 
własnych  zainteresowań w postaci 
pisemnej lub za pomocą prezentacji 
komputerowej. Wymyślanie zadań 
tekstowych, których tematem będą 
zainteresowania. 
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lj. angielski Barbara 
Baumert, angielski.
sp363@gmail.com lub 
dziennik elektroniczny

Zaczynamy nowy dział z podręcznika 
- czasownik CAN. Dla osób, które 
mają podręcznik str. 40 ćw. 1 i 2, 
str. 41 ćw. 3. Osoby, które nie mają 
podręcznika proszone są o zrobienie 
ćwiczeń 1-4 ze strony internetowej 
angielek.pl/ćwiczenia do 
wydruku/czasownik modalny 
CAN/proste ćwiczenia. Osoby chętne 
mogą zrobić wszystkie ćwiczenia 1-
6. Jeśli nie masz drukarki, napisz 
odpowiedzi w zeszycie i prześlij 
zdjęcia mailem angielek.pl

Możesz również korzystać z gier 
utrwalających lub rozszerzających 

słownictwo, które znajdziesz na 
stronie podanej obok. angielek.pl

Informatyka Agnieszka 
Szałaj  aszalaj@wp.pl

w programie Paint proszę o 
wykonanie rysunku o tematyce 
wielkanocnej

pracę proszę przesłać na adres 
aszalaj@wp.pl

http://angielek.pl
http://angielek.pl

