
Zalecenia dla uczniów klasy IIIb 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

30.03.2020 

EDUKACJA POLONISTYCZNO- SPOŁ. 

Temat: Redagowanie zaproszenia. 

Uważnie przeczytaj informacje przypominające jak pisać zaproszenie. 

-Zeszyt ćwiczeń:  str. 56, ćw. 1     

                             str. 57, ćw. 1,2,3 

Dla chętnych w „ Piszę”- str. 62, ćw. 2 

EDUKACJA MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA 

Środowisko 

Podręcznik, str.33 zad.3 

https://www.youtube.com/watch?v=VBG6HBL37vs 

Matematyka 

Temat: Liczby wielocyfrowe 

-Podręcznik- wykonaj na str. 35 zad 1, 2 

- Ćwiczenia- wykonaj na str. 33 ćw. 1,2 

-„Liczę”- str. 54, zad . 1 

Dla chętnych: „Liczę”- str. 54, zad.2, 

Na stronie WWW.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje zadań i ćwiczeń dla 
uczniów klasy trzeciej. W tym tygodniu krąg tematyczny Mali odkrywcy. Dowiesz kim jest 
badacz i odkrywca. Utrwalisz dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb. 
Rozwiążesz łamigłówki i quizy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VBG6HBL37vs
http://www.gov.pl/zdalnelekcje


Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 3b edukacja 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

30.03.2020 

Proszę zrobić ćwiczenia str 46 ćw 1 (zeszyt ćwiczeń)- Popatrz na tabelkę i napisz co jemy 

danego dnia- jednym słowem przykład 1 – sausages 

Str. 47 ćw. 1 ( zeszyt ćwiczeń)- piszemy całe zdania według przykładu. 

2.04. 2020 

Do zeszytu piszemy: 

Lesson 

 Topic: Street food around the world. 

Podręcznik str 60 posłuchaj ‘ Street Food around the Word’- o tym co jemy w różnych 

krajach. Następnie przeczytaj i odpowiedz na pytanie: Which street food do you want to eat? 

( Jakie jedzenie ze wszystkich opisanych w czytance chciałbyś zjeść?) Odpowiedz w zeszycie 

jednym zdaniem: 

I want to eat… ( znajdz w tekście i napisz to danie np fish and chips ) 

 

 

Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 3b angielski 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

  

mailto:szkola1rudnik@gmail.com
mailto:szkola1rudnik@gmail.com


31.03.2020r. - wtorek 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

Ćwiczenia- str. 58-59 zad. 1,2 

Możesz obejrzeć wybrany film na youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=qrHnKu4Ss7A   cz.1 

https://www.youtube.com/watch?v=lOn0Zjnvzmc&t=86s   cz2. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xu6Z5oum6mo&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=FI54NqcwF5U&t=22s cz.1 

https://www.youtube.com/watch?v=k80_y1_jDqc  cz2. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=8uIA7RUuRLM 

https://www.youtube.com/watch?v=DMMrOUfTixU&t=660s 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Ćwiczenia- str. 35, zad. 1,2 

„Liczę”- str. 44, zad.  

Zobacz na yotube filmik  utrwalający wasze wiadomości z matematyki- pisanie słowami 

podanych liczb https://www.youtube.com/watch?v=59ozuLJIts0&t=14s 

https://www.youtube.com/watch?v=0kZ0bhdUWm0&t=14s 

 

Na stronie WWW.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje zadań i ćwiczeń dla 
uczniów klasy trzeciej. W tym tygodniu krąg tematyczny Mali odkrywcy. Dowiesz się kim jest 
badacz i odkrywca. Utrwalisz dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb. 
Rozwiążesz łamigłówki i quizy. 

 

Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 3b edukacja 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

https://www.youtube.com/watch?v=qrHnKu4Ss7A
https://www.youtube.com/watch?v=lOn0Zjnvzmc&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=Xu6Z5oum6mo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=FI54NqcwF5U&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=k80_y1_jDqc
https://www.youtube.com/watch?v=BfScLpzR_kg
https://www.youtube.com/watch?v=8uIA7RUuRLM
https://www.youtube.com/watch?v=DMMrOUfTixU&t=660s
https://www.youtube.com/watch?v=59ozuLJIts0&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=0kZ0bhdUWm0&t=14s
mailto:szkola1rudnik@gmail.com


31.03.2020 

MUZYKA 

 Zadanie: Bajkowe zagadki.  

Wysłuchaj trzech melodii ilustrujących baśnie. (odtwarzaj pliki muzyczne od 1 do 3 – 

po kolei) i wykonaj zadanie 1 (Karta pracy 22) 

Plik muzyczny 1 

Plik muzyczny 2 

Plik muzyczny 3 

 

(Podpowiedź: Tytuły baśni: Baśnie z 1000 i jednej nocy, Czerwony kapturek, 

Kopciuszek) 

Zrobione zadanie wyślij na maila do dnia 07.04.2020. 

 

 Utrwalaj piosenkę: Wiosenna piosenka  (słowa: str 39) 

 

Wykonane Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 3b muzyka 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

1.04.2020 - środa 

Pilne!  

 Dalsze części ćwiczeń zostaną dostarczone ze szkoły do punktu lotto (Pani Asia- mama K. 

Kluka przekaże  państwu) Jutro można będzie je odebrać. Gdyby się coś zmieniło, 

poinformuję.  

G. Koszałka 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

Podręcznik 

 str. 35 przeczytaj wiersz pt. „ Marzenie” 

str. 35, zad.5- napisz kilka zdań do zeszytu 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

http://pspnr1.webd.pl/pdf/covid-19/muzyka/1%20klasa%203b.wma
http://pspnr1.webd.pl/pdf/covid-19/muzyka/2%20%20klasa%203b.wma
http://pspnr1.webd.pl/pdf/covid-19/muzyka/3%20klasa%203b.wma
http://pspnr1.webd.pl/pdf/covid-19/muzyka/05%20Wiosenna%20piosenka%20klasa%203.wma
mailto:szkola1rudnik@gmail.com


Podręcznik 

str. 36, zad. 1 – przeczytaj 

obejrzyj film -  https://www.youtube.com/watch?v=4mSlvgPHHc0 

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

str. 37, zad 2 - zapisz w zeszycie ( polecenie przy kropce) 

 

Na stronie WWW.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje zadań i ćwiczeń dla 
uczniów klasy trzeciej. W tym tygodniu krąg tematyczny Mali odkrywcy. Dowiesz kim jest 
badacz i odkrywca. Utrwalisz dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb. 
Rozwiążesz łamigłówki i quizy. 

 

1.04.2020 

RELIGIA 

Katecheza 48 podręcznik str.110 

Temat: Nasze uczestnictwo we Mszy świętej. /zapisz temat  i notatkę w zeszycie 

przedmiotowym/ 

Notatka: Uczestnicząc we Mszy Świętej, spotykamy się z Jezusem, który do nas przemawia, 

umacnia naszą wiarę i karmi nas swoim Ciałem. Powinniśmy troszczyć się o to , aby w pełni i 

owocnie uczestniczyć w uczcie Eucharystycznej. 

/temat i notatkę zapisz w zeszycie przedmiotowym/ 

Zapraszam Cię do obejrzenia filmiku Jak prawidłowo uczestniczyć we Mszy Świętej online - 
YouTube 

znajdziesz go pod linkiem 

https://www.youtube.com/watch?v=l8v2SWoPqbY 

DLA CHĘTNYCH!!! 

Możesz odwiedzić kanał na yt Mocni w Duchu Dzieciom 

 Wszystkich Was zapraszam   od jutra do udziału w dla diecezjalnych rekolekcjach dla 

dzieci…. 

Plan rekolekcji  

https://www.youtube.com/watch?v=4mSlvgPHHc0
https://www.youtube.com/watch?v=BaoeM_gOEsc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ5IbBkMToAhXV3YUKHc_xCQ4QtwIwAHoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl8v2SWoPqbY&usg=AOvVaw3-wSuOqUWYyr6jYieCUj3c
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ5IbBkMToAhXV3YUKHc_xCQ4QtwIwAHoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl8v2SWoPqbY&usg=AOvVaw3-wSuOqUWYyr6jYieCUj3c
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ5IbBkMToAhXV3YUKHc_xCQ4QtwIwAHoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl8v2SWoPqbY&usg=AOvVaw3-wSuOqUWYyr6jYieCUj3c
https://www.youtube.com/watch?v=l8v2SWoPqbY
https://www.youtube.com/watch?v=TSrifHpOBRw&list=PL68BZk9-kmejVuBnbymj3rTC4Ikm5fpcH


Środa, 1 kwietnia  

Czwartek, 2 kwietnia 

Piątek,  3 kwietnia              godz. 9.00  

Rekolekcje będą transmitowane z kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Tarnobrzegu-Serbinowie, Nauki rekolekcyjne poprowadzi ks. Krystian Kusztyb. 

Oto link: 

https://youtu.be/MoaENEFX9-Q 

Gdyby ktoś z Was lub Rodzic chciał o coś zapytać  lub porozmawiać jestem dostępna pod 

adresem: 

bernardaprzybysz13@gmail.com 

 

2.04.2020 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

Wykonaj ćwiczenia 1,2,3 na str. 60-62 oraz ćw. 4 na str. 62 

Potem wykonaj ćw. 5 na str. 62- pomoże ci filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=P16fsH282fE 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

Ćw. 1 na str. 38-39 bez polecenia na str. 39 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Ćw. 1 str. 36 

W wolnych chwilach możecie robić zadania w „Liczę”- str. 55, 56 

 

 

  

https://youtu.be/MoaENEFX9-Q
mailto:bernardaprzybysz13@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=P16fsH282fE


2.04.2020 

RELIGIA 

Witam Was serdecznie !  

 15 lat temu  o godzinie 21.37 w Watykanie zmarł Jan Paweł II patron naszej szkoły. To 

wydarzenie poruszyło miliony ludzi - w Polsce i na całym świecie. Zachęcam Cię również  by 

dzień ten uczcić wspólną modlitwą w domach. 

Temat lekcji: Jan Paweł II patron szkoły./zapis do zeszytu przedmiotowego/ 

Zapraszam  do obejrzenia filmu: 

Św. Jan Paweł II - film z serii "Aureola - od Stanisława do ... 

lub  

https://www.youtube.com/watch?v=GhLVufOoI4o 

Zadanie do wykonania w zeszycie: 

Po obejrzeniu filmów wykonaj dowolną notatkę w zeszycie dotyczącą życia i działań Jana 

Pawła II. Może być w formie zapisu  lub pracy plastycznej /technika dowolna/. 

Odeślij zdjęcie wykonanej pracy  do 6. kwietnia na adres: 

bernardaprzybysz13@gmail.com 

Dla chętnych: 

https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-sw-jan-pawel-ii-klasy-0-iv 

 

 

3.04.2020 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

Wykonaj „ Czy potrafisz…” na str. 78-79 

  Ćw. 3 ze str. 78 -napisz w zeszycie tylko zaproszenie 

Na poniedziałek przeczytaj czytankę pt. „Rekinki Biznesu” 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

Wykonaj „ Czy potrafisz…” na str. 91 

 EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Wykonaj ćw. 1,2 str. 37 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiTxdHGq8noAhVF-aQKHYbYBYMQyCkwAHoECAoQBA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3Mpjh3o2P_A&usg=AOvVaw3pbmE03wsKh7JtKM3ZOOQn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiTxdHGq8noAhVF-aQKHYbYBYMQyCkwAHoECAoQBA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3Mpjh3o2P_A&usg=AOvVaw3pbmE03wsKh7JtKM3ZOOQn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiTxdHGq8noAhVF-aQKHYbYBYMQyCkwAHoECAoQBA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3Mpjh3o2P_A&usg=AOvVaw3pbmE03wsKh7JtKM3ZOOQn
https://www.youtube.com/watch?v=GhLVufOoI4o
mailto:bernardaprzybysz13@gmail.com
https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-sw-jan-pawel-ii-klasy-0-iv


 

 

 

 


