
0a  Zadania na 4 – 8 maja 2020 r.   

 

religia/etyka 6.05.- środa - Miesiąc maj zawsze łączy się z nabożeństwami 

majowymi. Realizujemy temat nr 52 str. 120-121 “Maryja 

prowadzi nas do Jezusa”. 

8.05.- piątek - Uczymy się piosenki od Rodziców lub  

z YouTube “CHWALCIE ŁAKI UMAJONE”. 

nauczanie 

zintegrowane 

Temat: Moja mała ojczyzna 
Karty pracy cz. 4: strony od 20 do 27 

Utrwalanie piosenek: Jesteśmy Polką i Polakiem, Zakochani na 

wiosnę 

Kodowanie: Zadania bez nudy V 

Pozostałe informacje na bieżąco przekazywane są w grupie na 

Facebook 
język 

angielski 

04.05. poniedziałek 

T: Feathers. ( Pióra). Nauka przez obserwację. 

05.05. wtorek 

T: Nauka piosenki pt. “ Caring for your pet”  

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do 

pobrania w załącznikach. 
 

0b  Zadania na 4 – 8 maja 2020 r.   

 

religia/etyka 7.05.- czwartek - Miesiąc maj zawsze łączy się z 

nabożeństwami majowymi. Realizujemy temat nr 52 str. 120-

121 “Maryja prowadzi nas do Jezusa”. 

8.05.- piątek - Uczymy się piosenki od Rodziców lub  

z YouTube “CHWALCIE ŁAKI UMAJONE”. 

nauczanie 

zintegrowane 

Moja Ojczyzna 
1. Zakochany w syrenie 

2. Stolica, Wisła, syrena 

3. Warszawska Syrenka 

4. Mieszkamy w Europie 

5. Dania też leży w Europie 

Karty pracy cz. 4 – str. 28-35. 
Akademia Kodowania – Symbole narodowe 

Piosenka – Piosenka młodego patrioty 
Szczegółowe informacje przekazywane przez  
e-dziennik i e-mail. 

język 

angielski 

04.05. poniedziałek 

T: Feathers. ( Pióra). Nauka przez obserwację. 

05.05. wtorek 

T: Nauka piosenki pt. “ Caring for your pet”  

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do 

pobrania w załącznikach. 

 
 

 



1a Zadania na 4 – 8 maja 2020 r.   

religia/etyka 7.05.- czwartek - Miesiąc maj każdego roku łączy się  z 

nabożeństwami majowymi. Realizujemy temat nr 48. 

Podręcznik str. 110-111 “Matko Boża, prowadź nas”. 

Wykonujemy ćw. nr 1 w zeszycie ćwiczeń str. 64. 

8.05.- piątek - Uczymy się piosenki od Rodziców lub  z 

YouTube “CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE”. 

Proszę o zdjęcie/skan wykonywanych zadań 😊  

nauczanie 

zintegrowane 

1. Nasze ulubione zajęcia 

2. Niezwykłe kolekcje 

Część 4 - podręcznik s. 72-75, ćwicz. 68- 73 i 82-83 

Matem. 70-73 

3. Moja ojczyzna 

4. Na wycieczce w lesie 

5. Moja mała ojczyzna 

Część 5 - podręcznik s. 3-7, ćwicz. 3-9, matem. 3-9 

 

język 

angielski 

Lekcja w linku: 

https://drive.google.com/drive/folders/1UKfsdhRB-

nqOliZ6mgtHHkks6lkL-MEy?usp=sharing 

 
 

1b  Zadania na 4 – 8 maja 2020 r.   

religia/etyka 6.05.- środa - Miesiąc maj każdego roku łączy się z 

nabożeństwami majowymi. Realizujemy temat nr 48. 

Podręcznik str. 110-111 “Matko Boża, prowadź nas”. 

Wykonujemy ćw. nr 1 w zeszycie ćwiczeń str. 64. 

7.05.- czwartek - Uczymy się piosenki od Rodziców lub z 

YouTube “CHWALCIE ŁAKI UMAJONE”. Proszę o 

zdjęcie/skan wykonywanych zadań 😊 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Nasze ulubione zajęcia. 

2. Niezwykłe kolekcje. 

3. Na majówkę. 

4. Na wycieczce w lesie. 

5. Moja mała ojczyzna. 

Podręcznik cz. 4 str. 72 –75, ćw. str. 68 – 73, matematyka str. 

70 – 73. 

Podręcznik cz. 5 str. 3 – 7, ćw. str. 3 – 9, matematyka str. 3 – 9. 

Szczegółowe informacje w e-dzienniku i sms. 

język 

angielski 

06.05. środa  

T: Nauka piosenki pt. “A frog can jump”. 

08.05. piątek  

T: Doskonalenie poznanego słownictwa związanego ze 

zwierzętami oraz zdań z czasownikiem “ can”. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do 

pobrania w załącznikach. 

Bardzo proszę o przesyłanie zdjęć z wykonanymi zadaniami 

d.jarzynska@sp26gdynia.pl  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1UKfsdhRB-nqOliZ6mgtHHkks6lkL-MEy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UKfsdhRB-nqOliZ6mgtHHkks6lkL-MEy?usp=sharing
mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl


2a Zadania na 4 – 8 maja 2020 r.   

religia/etyka 6.05. - środa- Czytamy z podręcznika opracowanie temat nr 44 

“BYĆ ŚWIADKIEM PANA JEZUSA” str. 102-103. 

Wykonujemy ćw. 1 i 2 str.83 w zeszycie ćwiczeń.  

W zadaniu nr 1 należy dopisać w każdej linijce: mądrości, 

rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. 

8.05. - piątek - Czytamy z podręcznika opracowanie tematu nr 

45 i pokrewnego nr 46. Wykonujemy ćw. str. 84-86. 

W zadaniu nr 1 str. 84 wpisujemy w odpowiednie miejsce: 

JEDZCIE / Z TEGO, a na str. 85 PIJCIE / Z NIEGO. 

W zadaniu nr 1 str.86 podpisujemy w kratkach: 

TABERNAKULUM / MONSTANCJA. Wykonujemy rysunki. 

Proszę o zdjęcie/skan wykonywanych zadań 😊 

nauczanie 

zintegrowane 

1.Majowe święta. 

2. Legenda o Piaście. 

3. Wycieczka rowerowa. 

4. Mieszkańcy łąki. 

5. Mieszkańcy łąki - cd. 

Podr.s.3-15 + s.85,86; ćw.pol.s.3-17 + s.69,84-85; matem.s.3-

11 

Szczegółowe informacje w e-dzienniku oraz sms. 

język 

angielski 

05.05. wtorek 

T: Keep healthy. Dbamy o nasze zdrowie. 

06.05. Środa 

T: Nauka piosenki pt. “ Keep healthy”. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do 

pobrania w załącznikach. 

Bardzo proszę o przesyłanie zdjęć z wykonanymi zadaniami 

d.jarzynska@sp26gdynia.pl 

zajęcia 

informatyczne 

Scratch- programujemy grę - kontynuacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl


2b Zadania na 4 – 8 maja 2020 r.   

religia/etyka Poproś Rodziców, aby pokazali Ci zdjęcia z Twojego chrztu 

świętego. 

Przeczytaj fragment podręcznika str. 100-101 i wykonaj 

ćwiczenie str. 80-82.  

  

Rodzicom będę wdzięczna za przesłanie zdjęcia str. 82 na 

adres: b.olejnik@sp26gdynia.pl do 14.05.2020r. 

Gdyby były potrzebne skany podręcznika i ćwiczeń, prześlę. 

Pozdrawiam Was i czekam na zaległe prace. 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Legenda o Piaście. 

2. Wycieczka rowerowa. 

3. Mieszkańcy łąki. 

4. Bocianie gniazdo. 

5. Igrzyska olimpijskie. 

Część 5 P. str.6-19 , K. str. 6-21, KM. Str. 6-13 

Szczegółowe informacje na sms i grupie WhatsApp. 

język 

angielski 

05.05. wtorek 

T: Keep healthy. Dbamy o nasze zdrowie. 

06.05. środa 

T: Nauka piosenki pt. “ Keep healthy”. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do 

pobrania w załącznikach. 

Bardzo proszę o przesyłanie zdjęć z wykonanymi zadaniami 

d.jarzynska@sp26gdynia.pl 

 

zajęcia 

informatyczne 

Scratch- programujemy grę - kontynuacja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:b.olejnik@sp26gdynia.pl
mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl


3a Zadania na 4 – 8 maja 2020 r.   

religia/etyka Scenariusz katechezy w załączniku  

Klasa 3 Katecheza 3 Sakrament pokuty i pojednania 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Nazywamy uczucia. 

2. Radzimy sobie z uczuciami. 

3. Każdy z nas się czegoś wstydzi. 

4. Jak wyrażamy uczucia. 

5. Tropimy ortografię. 

Podręcznik s. 72-85; s.133-137 

Ćwiczenia: j. polski s.66-79; matematyka s. 50-59 

Szczegółowe informacje e-dziennik, e-mail. 

język 

angielski 

07.05. czwartek 

T: Lunch at school.  Lekcja kulturowa. 

08.05. piątek 

T: Lekcja powtórzeniowa: jedzenie, smaki, wyrażanie 

preferencji z czasownikiem “ like”. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do 

pobrania w załącznikach. 

Bardzo proszę o przesyłanie zdjęć z wykonanymi zadaniami 

d.jarzynska@sp26gdynia.pl 

 

zajęcia 

informatyczne 

Scratch- programujemy grę - kontynuacja 

 
 

mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl

