
dla klasy 3b wychowawczyni: 

Przedmiot, imię i 
nazwisko 
nauczyciela, kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

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

Poznajemy części ciała. Wypisz do 
zeszytu słówka znajdujące się na samej 
górze str. 46 w podręczniku (Pupil`s Book). 
Następnie, słowa te będą używane z 
czasownikiem have got. Przeczytaj 
opowiadanie "It`s a Monster" na str. 46 w 
podręczniku i zrób ćw. 2 str. 46 oraz ćw. 
3,4 str. 47 z podręcznika. Odpowiedzi 
prześlij mailem.

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat nr 44: Pan Jezus jednoczy nas w 
Komunii świętej.
 podr 105 – 106 ćwiczenia 91-92 (obok 
linki do podręcznika i ćwiczeń).

https://drive.google.
com/file/d/1MIJ0_RnwesT27JoCcQK
3B_9xFkiyRo_e/view?usp=sharing 

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Uzupełnione z pomocą podręcznika 
ćwiczenia, proszę o wysłanie na podanego 
maila do 11.05.20.

https://drive.google.
com/file/d/1xIbGL6hTF6oEpkjqVvrN
8pqYKC9qOsBr/view?usp=sharing 

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat 45:  Pan Jezus posyła nas do ludzi
podr 107-108 ćwiczenia 93-94

(obok linki do podręcznika i ćwiczeń).

https://drive.google.
com/file/d/1wY7seGsV0XriTojuapQ0

biMaz4WTqSqu/view?usp=sharing

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Uzupełnione z pomocą podręcznika 
ćwiczenia, proszę o wysłanie na podanego 
maila do 11.05.20.

https://drive.google.
com/file/d/1pSWRn6hFjly48OvDdm

gCbZrTx2K1Km0o/view?
usp=sharing 
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dla klasy 3b wychowawczyni: 

Przedmiot, imię i 
nazwisko 
nauczyciela, kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

W-F A.Madyniak 
wfmadyniaksp363@g
mail.com

Ćwiczenia z nietypowym przyborem. 
Ćwicz według poleceń instruktora z filmu. 
Jeśli będziesz miał problem ze zdobyciem"
papieru" użyj innego bezpiecznego 
przyboru wedlug własnego pomysłu. 
Wymyśl kilkanaście ćwiczeń ale pamiętaj o 
bezpieczeństwie. Pochwal się wykonaniem 
zadania w formie zdjęć na adres e-mail 
nauczyciela. 

https://www.youtube.com/watch?
v=g0cPDe6X_ik

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

W świecie mitów- " Pięta Achillesa", 
"Syzyfowa praca" Cel: Znam mity greckie, 
wyjasniam powiedzenie: " pieta Achillesa", 
znam swoje mocne i słabe strony, 
oglądam książki przedstawiające sceny z 
mitologii i czasu starozytnej Grecji, czytam 
wybrane mity, samodzielnie redaguje tekst 
otym, kim był Syzyf, opisuję zajęcia, które 
można nazwać syzyfową pracą.rozwiazuję 
test: Sprawdzam siebie"

Podręcznik" Radosne odkrywanie 
świata cz. 2, Ćwiczenia" Dziennik 
Badacza Świata" cz. B, s. 112. 
Dokładny scenariusz działań 
przesłany Rodzicom

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

Ed. przyrodnicza- W maju jak w gaju Cel: 
Poznaje majowe przysłowia, omawiam 
zmiany zachodzące w przyrodzie, ważne 
majowe wydarzenia, wykonuje kartke z 
kalendarza.Ed polonistyczna- Historia 
pisma- znaki, narzędzia, papier. Cel: Znam 
rózne znaki pisma i zapisuje nimi 
dowolnego zdania, utrwalam alfabet. 
Ksiażka i jej historia

Podręcznik" Radosne odkrywanie 
świata cz. 2, s. 94-95 Dokładny 
scenariusz działań przesłany 
Rodzicom. Ćwiczenia " Dziennik 
badacza świata cz. B s. 118-119, 
120

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

Ed. matematyczna- rozwiazywanie zadań 
tekstowych-obliczenia pieniężne, 
kalendarzowe, zegar

Ćwiczenia " Na tropach 
matematyki

https://www.youtube.com/watch?v=g0cPDe6X_ik
https://www.youtube.com/watch?v=g0cPDe6X_ik


dla klasy 3b wychowawczyni: 

Przedmiot, imię i 
nazwisko 
nauczyciela, kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

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

Ed. muzyczna -Nauka piosenki pt. " 
Puszka Pandory", rozwiazywanie zadań 
muzycznych.Ed.plastyczna:wykonanie 
puszki Pandory, własnej książeczki

Ćwiczenia " Dziennik Badacza 
Świata" cz. B, s.110-111


