
0a Zadania na 23 – 27.03.2020 r.  

religia/etyka Środa 25.03 - Proszę Rodziców, by opowiedzieli dziecku 

przypowieść MIŁOSIERNY SAMARYTANIN (Pismo Św. 

Ewangelia wg św. Łukasza 10,30-37 lub znaleźć w Internecie) 

pomóc dziecku wykonać w zeszycie ucznia ćwiczenia str. 92-

93. 

Piątek 27.03. - Proszę Rodziców, by opowiedzieli lub 

przeczytali dziecku UROCZYSTY WJAZD DO 

JEROZOLIMY (Pismo Św. Ewangelia wg św. Mateusza 21,1-

11 lub znaleźć w Internecie), pomóc dziecku wykonać 

ćwiczenia str. 96-97 

nauczanie 

zintegrowane 

Książka Litery i liczby: strony od 46 do 51 

Karty pracy cz. 3: strony od 52 do 61 

Nauka piosenek: Lecą ptaki, Daj rękę wiosenko, Kiedy wiosna 

przyjdzie do nas 

Kodowanie: zadania bez nudy cz. 2 

Pozostałe informacje na bieżąco przekazywane są w grupie na 

Facebook. 

język 

angielski 

Dla utrwalenia poznanego materiału proszę o słuchanie 

piosenki: 

Źródło http://thesingingwalrus.com action song. Polecam 

również dla chętnych stronę  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/  

 

0b Zadania na 23 – 27.03.2020 r.  

religia/etyka Czwartek 26.03 - Proszę Rodziców, by opowiedzieli dziecku 

przypowieść MIŁOSIERNY SAMARYTANIN (Pismo Św. 

Ewangelia wg św. Łukasza 10,30-37 lub znaleźć w Internecie), 

pomóc dziecku wykonać w zeszycie ucznia ćwiczenie str. 92-

93. 

Piątek 27.03 - Proszę Rodziców, by opowiedzieli lub 

przeczytali dziecku UROCZYSTY WJAZD JEZUSA DO 

JEROZOLIMY) Pismo Św. Ewangelia wg św. Mateusza 21,1-

11 lub znaleźć w Internecie), pomóc dziecku wykonać 

ćwiczenia str. 96-97 

nauczanie 

zintegrowane 

Książka Litery i liczby: str. 46-51. 

Książka Karty Pracy cz. 3: str. 52-61. 

Wyprawka plastyczna – pierwszy motyl oraz puzzle Wiosna. 

Akademia Kodowania – Droga boćka do żabki.  

Pozostałe informacje przekazywane są drogą e-mailową i w e-

dzienniku.  

język 

angielski 

Dla utrwalenia poznanego materiału proszę o słuchanie 

piosenki: 

Źródło http://thesingingwalrus.com action song. Polecam 

również dla chętnych stronę  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

 

 

 

http://thesingingwalrus.com/
http://thesingingwalrus.com/


1a Zadania na 23 – 27.03.2020 r.  

religia/etyka Czwartek 26.03 - Proszę, by Rodzice opowiedzieli lub 

przeczytali dziecku UROCZYSTY WJAZD JEZUSA DO 

JEROZOLIMY (Pismo św. Ewangelia wg św. Mateusza 21,1-

11 lub znaleźli w Internecie), wspólnie obejrzeli z dzieckiem 

obrazki zamieszczone w podręczniku str 88-89, pomogli 

wykonać w zeszycie ucznia ćwiczenia str. 52-53 

Piątek 27.03. Proszę Rodziców, by przeczytali dziecku z 

podręcznika temat nr 40 “PAN JEZUS DAJE NAM SIEBIE” 

str. 90-91 i pomogli wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 

54 

Brakujące słowa, które należy wpisać w ćw. 2 to: CIAŁO i 

KREW 

nauczanie 

zintegrowane 

Codzienne ćwiczenia w czytaniu 

Słuchanie czytanych tekstów “Cukierku, ty łobuzie!”, “Kulki i 

szkiełka” 

Ćwiczenia w analizie i syntezie wyrazów, grafomotoryczne, w 

pisaniu – zad. ze str. 28-35 

Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu do 20 bez 

przekroczenia progu, rozw. zadań tekstowych – zad. ze str. 26- 

33 

Ćwicz. w zapisywaniu taktu na dwa za pomocą ósemek i 

ćwierćnut - zad. 7str. 86 

*szczegółowe informacje przesłane są mailem  

w poniedziałek i środę.  

język 

angielski 

1.  Ściągamy pliki audio ze strony macmillan.pl do kursu 

Tiger 1, dzieci ćwiczą wraz z nagraniami to, co do tej 

pory przerobiliśmy (do nagrania 42) 

2. Uczymy się na pamięć piosenki Ćwiczenia s.89 Unit 4 

“I don’t like sausages” - nagranie w załącznikach 

3. Ćwiczymy dialogi: Do you like...? Yes, I do./No, I 

don’t. (karty pracy i załączniki) 

4. Powtarzamy słownictwo dot. jedzenia (Food) - (karty 

pracy i załączniki) 

 

 

1b Zadania na 23 – 27.03.2020 r.  

religia/etyka Środa 25.03. - Proszę Rodziców, by opowiedzieli lub 

przeczytali dziecku UROCZYSTY WJAZD JEZUSA DO 

JEROZOLIMY (Pismo św. Ewangelia wg św. Mateusza 21,1-

11 lub znaleźli w Internecie), pomogli dziecku wykonać w 

zeszycie ucznia ćwiczenia str. 52-53. 

Czwartek 26.03. - Proszę Rodziców, by przeczytali dziecku z 

podręcznika temat nr 40 PAN JEZUS DAJE NAM SIEBIE str. 

90-91 i pomogli wykonać w zeszycie ucznia ćwiczenia str. 54. 

Brakujące słowa, które należy wpisać w ćw. nr 2 to: 

CIAŁO/KREW 

nauczanie 

zintegrowane 

Doskonalenie techniki czytania. Słuchanie ze zrozumieniem 

czytanych tekstów “Cukierku, ty łobuzie”, “Kulki i szkiełka” P 



str. 26 – 33 

Ćwiczenia w analizie i syntezie wyrazów, ćwiczenia 

grafomotoryczne, uzupełnianie i układanie zdań, ćwiczenia w 

pisaniu. Rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków. K str. 26 – 

35. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie 

różnicowe, liczenie w zakresie 20 bez przekroczenia progu, 

mierzenie długości. KM str. 26 – 35 

Rozpoznawanie instrumentów dętych i perkusyjnych ćw. str. 85 

 Szczegółowe informacje na bieżąco w e-dzienniku. 

język 

angielski 

W ramach powtórzenia poznanego materiału bardzo proszę 

uzupełnić kartę pracy z załączniku, można ją wydrukować lub 

zapisać odpowiedzi na osobnej kartce. Polecam również 

obejrzenie na YouTube Bugs Team 1 Colin’s Cards Unit 1 oraz 

Bugs team. Unit 1 The school concert. Macmillan 

 

2a Zadania na 23 – 27.03.2020 r.  

religia/etyka Środa 25.03. - Proszę Rodziców, by przeczytali dziecku z 

podręcznika temat nr 37 BÓG TROSZCZY SIĘ O NAS str. 86-

87 i pomogli dziecku wykonać ćwiczenia w zeszycie ucznia str. 

68-69. 

Piątek 27.03 - Proszę Rodziców, by przeczytali dziecku z 

podręcznika temat nr 38 JEZUS OFIARUJE SIEBIE ZA NAS 

str. 88-89 i pomogli wykonać ćwiczenia w zeszycie ucznia str. 

70. 

Brakujące słowa, które należy wpisać w ćw. nr 1 to: RÓŻNE 

RZECZY I ZWIERZĘTA. 

nauczanie 

zintegrowane 

Czytanie ze zrozumieniem tekstu ”Śmieci wokół nas”, 

poszerzenie wiedzy nt zakupów na podst. wiersza “Lekcja”, 

opowiadanie “Zabytki” oraz “Gimnastyka oka i języka”, tekst 

“Pamiątki z przeszłości” - P.s.23-31. 

Powtórzenie wiadomości o czasowniku i rzeczowniku oraz 

pisania ogłoszenia - KP s.26-27. 

Układanie rad dla turystów oraz wyszukiwanie zabytków na 

planie miasta, rozwijanie zadań - KP s. 28-32. 

Wykonanie ramki na zdjęcie (technika dowolna) -KP s.33. 

Dodawanie liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego - KM s. 20-23. 

Odejmowanie liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego - KM s.24-25. 

Szczegółowe informacje w e-dzienniku oraz sms. 

język 

angielski 

W ramach powtórzenia poznanego materiału bardzo proszę 

uzupełnić kartę pracy z załączniku, można ją wydrukować lub 

zapisać odpowiedzi na osobnej kartce/zeszycie 

przedmiotowym. Polecam również obejrzenie na YouTube 

English Quest 2: Animated Story 4, WOW English TV Clothes 

for Kids 

 

 



 

2b Zadania na 23 – 27.03.2020 r.  

religia/etyka Narysuj dowolną stację drogi krzyżowej.  

Pomocna może być prezentacja: 

https://www.youtube.com/watch?v=x-HhMNI5Xh4 

nauczanie 

zintegrowane 
 Ćwiczenia w czytaniu na podstawie tekstu  “Zgubne 

skutki reklam”, “ Lekcja”, “ Zwiedzamy zabytki”,           

“ Pamiątki z przeszłości”- podręcznik str.18-31 

Powtórzenie wiadomości o czasowniku i rzeczowniku.- K. str. 

18- 21 

Pisownia wyrazów z “ż”, pisanie i rozwijanie zdań, ogłoszenie.- 

K. str. 22- 24 

 Obliczenia kalendarzowe KM str. 16-17 

Prostokąty - KM str.18-19 

Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań tekstowych i dodawaniu 

liczb dwucyfrowych 

*Wszystkie szczegółowe informacje w e-dzienniku na 

bieżąco 

język 

angielski 

W ramach powtórzenia poznanego materiału bardzo proszę 

uzupełnić kartę pracy z załączniku, można ją wydrukować lub 

zapisać odpowiedzi na osobnej kartce/zeszycie 

przedmiotowym. Polecam również obejrzenie na YouTube 

English Quest 2: Animated Story 4 Macmillan, WOW English 

TV Clothes for Kids 

 

 

3a Zadania na 23 – 27.03.2020 r.  

religia/etyka Kontynuacja pracy z ubiegłego tygodnia 

nauczanie 

zintegrowane 

Język polski: Samodzielne czytanie ze zrozumieniem tekstów w 

Podręczniku s.22- 29. Ćwiczymy ortografię , pisownia 

wyrazów z trudnościami ortograficznymi, powtórzenie 

wiadomości o częściach mowy , pisownia “ nie” z 

przysłówkiem i przymiotnikiem. Ćwiczenia s. 17- 24. 

Nagranie pt. “Bajka o królu ryb” w załączniku dla kl 3a 

Matematyka: Działania na wyrażeniach dwumianowanych. 

Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych. Ćwiczenia s.14-17. 

*bardziej szczegółowe informacje w e-dzienniku 

język 

angielski 

W ramach powtórzenia poznanego materiału bardzo proszę 

uzupełnić kartę pracy z załączniku, można ją wydrukować lub 

zapisać odpowiedzi na osobnej kartce/zeszycie 

przedmiotowym. Polecam również obejrzenie na utube English 

Quest DVD-Animal Zone-Story oraz English Quest DVD –

Animal Zone Clil 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x-HhMNI5Xh4

