3a, P. Wiesława Kowalska
Godziny

Czwartek

8.00 – 8.45

Zajęcia zintegrowane
Krąg tematyczny: Wkrótce wakacje
Temat: Wakacje tuż, tuż
Cele:
– przeczytam głośno wiersz
– poznam sposoby pożegnania się z koleżankami, kolegami i
wychowawcą przed wakacjami
Kochane dzieci zadania i ćwiczenia do wykonania i ich opis
znajdziecie na naszej tablicy linoit, po kliknięciu w link:
http://linoit.com/users/wiekkow/canvases/3a
To już nasze ostatnie zdalne spotkanie. Życzę Wam radosnych i
pełnych przygód wakacji.

8.50 – 9.35

Zajęcia zintegrowane
Cele:
– rozwiążę zagadki i rebusy ortograficzne i gramatyczne
– wezmę udział w tworzeniu twórczego opowiadania
Zadania i ćwiczenia do wykonania i ich opis znajdziecie na naszej
tablicy linoit, po kliknięciu w link:
http://linoit.com/users/wiekkow/canvases/3a

9.40 – 10.25

Zajęcia zintegrowane
Cel:
– rozwiążę łamigłówki matematyczne
Zadania i ćwiczenia do wykonania i ich opis znajdziecie na naszej
tablicy linoit, po kliknięciu w link:
http://linoit.com/users/wiekkow/canvases/3a

10.35 – 11.20

WF
Cel:
– wezmę udział w zabawach ruchowych
Zadania i ćwiczenia do wykonania i ich opis znajdziecie na naszej
tablicy linoit, po kliknięciu w link:
http://linoit.com/users/wiekkow/canvases/3a

3b, P. Joanna Kucharska
Godziny
10.35 – 11.20

11.40 – 12.25

12.45 – 13.30

13.50 – 14.35

Czwartek
Zajęcia zintegrowane
Krąg tematyczny: Wkrótce wakacje
Temat: Wakacje tuż, tuż
Cele:
– przeczytam głośno wiersz
– poznam sposoby pożegnania się z koleżankami, kolegami i
wychowawcą przed wakacjami
Drogie Dzieci, wszystkie zadania znajdziecie w plikach Teams oraz na
tablicy linoit:
http://linoit.com/users/joannakucharska/canvases/3%20b
Zajęcia zintegrowane
Cele:
– rozwiążę zagadki i rebusy ortograficzne i gramatyczne
– rozwiążę łamigłówki matematyczne
Drogie Dzieci, wszystkie zadania znajdziecie w plikach Teams oraz na
tablicy linoit:
http://linoit.com/users/joannakucharska/canvases/3%20b
Język angielski (M.Wojtan)
Temat: Gry i zabawy językowe.
Cel: Powtórzenie i utrwalenie słownictwa.
Drodzy uczniowie zadania i instrukcję do lekcji poznacie otwierając
link:
https://padlet.com/martawojtan2018/non800uk5rbe oraz na spotkaniu
w Teams.
Zajęcia zintegrowane
Cele:
– rozwiążę zagadki i rebusy ortograficzne i gramatyczne
– wezmę udział w tworzeniu twórczego opowiadania
Drogie Dzieci, wszystkie zadania znajdziecie w plikach Teams oraz na
tablicy linoit:
http://linoit.com/users/joannakucharska/canvases/3%20b

14.40 – 15.25

WF
Cel:
– wezmę udział w zabawach ruchowych
Drogie Dzieci, wszystkie zadania znajdziecie w plikach Teams oraz na
tablicy linoit:
http://linoit.com/users/joannakucharska/canvases/3%20b

3c, P. Monika Lubiszewska
Godzi
ny

Czwartek

10.35
–
11.20

Komputery
Temat: Wakacje tuż, tuż.
Cel:
-zaprojektuję obrazek o wymarzonych wakacjach- kodowanie.
Opis lekcji: dzieci wszystkie zadania na dziś znajdziecie otwierając ten link.
https://pl.padlet.com/mlubiszewska1970/jjcnix1jufjd

11.40
–
12.25

Religia (M.Roszak)
Kochane Aniołki.
Dziś ostatnia lekcja przed wakacjami. Zobacz prezentację o tym jak dobrze
przeżyć wakacje.
https://view.genial.ly/5ee7290fa1a8010d900d4e57/personal-branding-katechezana-wakacje-smilingface?fbclid=IwAR1O6jzeC8KOLEsmY1U2pVDkmHiQrCS88bvJec4DQVCzrvd
0KrWRATTFe-U
Zostawiam też życzenia. https://biteable.com/watch/embed/wakacje-oglna2621069?fbclid=IwAR3OtRbW9EuQPxEgSSnvFkHvfC1l8R7sAO61UCf74IebH
ti5vzmOiGFDDLU

12.45
–
13.30

Zajęcia zintegrowane

13.50
–
14.35

14.40
–
15.25

Cel:
-przeczytam wiersz i wypowiem się na jego temat.
Opis lekcji: dzieci wszystkie zadania na dziś znajdziecie otwierając ten link.
https://pl.padlet.com/mlubiszewska1970/jjcnix1jufjd
Zajęcia zintegrowane
Cel:
-napiszę w zeszycie odpowiedzi na zadane pytania.
Opis lekcji: dzieci wszystkie zadania na dziś znajdziecie otwierając ten link.
https://pl.padlet.com/mlubiszewska1970/jjcnix1jufjd
Zajęcia zintegrowane
Cel:
-obejrzę film edukacyjny o bezpieczeństwie podczas wakacji
-poznam zasady bezpieczeństwa nad wodą, w górach i na placu zabaw.
Opis lekcji: dzieci wszystkie zadania na dziś znajdziecie otwierając ten link.
https://pl.padlet.com/mlubiszewska1970/jjcnix1jufjd

3d, P. Anna Luberadzka
Godzi
ny

Czwartek

8.00 –
8.45

Zajęcia zintegrowane
Temat: Wakacje tuż, tuż
Cele:



8.50 –
9.35

przeczytam głośno wiersz oraz list od autorek podręcznika
zaśpiewam piosenkę na pożegnanie trzeciej klasy

Na koniec naszych lekcji przeczytajcie głośno wiersz “Do widzenia, trzecia
klaso!” P.s.74,75 oraz list od autorek elementarza, który znajduje się na kolejnej
stronie.
Kliknijcie w link i zaśpiewajcie Naszą piosenkę 😊:
https://www.youtube.com/watch?v=f2rZw6kUYAQ
Zajęcia zintegrowane
Cele:


przygotuję ustną wypowiedź

Moi drodzy, chciałabym się dzisiaj z Wami zobaczyć 😊.
Przygotujcie, więc proszę odpowiedzi na pytania zawarte w zad.6/s.81 w
ćwiczeniach polonistycznych 😊. Do zobaczenia 😊.
9.40 –
10.25

Zajęcia zintegrowane
Cel:



obejrzę film edukacyjny o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji
poznam zasady bezpieczeństwa w miejscach publicznych

Kochani kliknijcie w link do filmiku:
“Włącz myślenie! Bezpieczne wakacje!”:
https://youtu.be/gmaCqVtv7D4

10.35
–
11.20

Religia (M.Roszak)
Kochane Aniołki.
Dziś ostatnia lekcja przed wakacjami. Zobacz prezentację o tym jak dobrze
przeżyć wakacje.
https://view.genial.ly/5ee7290fa1a8010d900d4e57/personal-branding-katechezana-wakacje-smilingface?fbclid=IwAR1O6jzeC8KOLEsmY1U2pVDkmHiQrCS88bvJec4DQVCzrvd
0KrWRATTFe-U
Zostawiam też życzenia. https://biteable.com/watch/embed/wakacje-oglna2621069?fbclid=IwAR3OtRbW9EuQPxEgSSnvFkHvfC1l8R7sAO61UCf74IebH
ti5vzmOiGFDDLU

11.40
–
12.25

WF
Cel:


zatańczę do rytmu razem z postaciami z gier

Kochani specjalnie dla Was składanka piosenek zaprezentowanych wolno,
normalnie i bardzo szybko 😊. Spróbujcie powtórzyć, dobrze się bawić, szeroko
uśmiechnąć 😊.
Jeszcze tylko świadectwo i czas zacząć WAKACJE!!! 😊
Jesteście wielcy!!!!
https://youtu.be/o_dvCI7xCEI

3e, P. Ewa Kniat
Godziny

Czwartek

10.35 – 11.20

Język angielski (M.Ślebioda)
Kochani,
Zapraszam Was po raz ostatni na spotkanie online – Teamsy, o godzinie
10.40. Porozmawiamy o Waszych planach na wakacje i pobawimy się
językiem! Jeśli nie możecie być z nami to:
 https://wordwall.net/play/2931/607/306 - troszeczkę słownictwa
wakacyjnego tu dla Was czeka.
 https://wordwall.net/play/2936/613/380 - i jeszcze trochę
słówek.
Powodzenia! 😊

11.40 – 12.25

Zajęcia zintegrowane
Krąg tematyczny: Wkrótce wakacje
Temat: Wakacje tuż, tuż 😊
Cele:
– przeczytam głośno wiersz
– poznam sposoby pożegnania się z koleżankami, kolegami i
wychowawcą przed wakacjami
Kochani wszystkie zadania i opis ich wykonania znajdziecie w Teams,
w zespole kl.3e w plikach (materiały z zajęć).

12.45 – 13.30

Zajęcia zintegrowane
Cele:
– rozwiążę zagadki i rebusy ortograficzne i gramatyczne
– rozwiążę łamigłówki matematyczne
Zadania i opis ich wykonania znajdziecie w Teams, w zespole kl.3e w
plikach.
WF
Cel:
– wezmę udział w zabawach ruchowych
Zapraszam do plików w Teams.

13.50 – 14.35

14.40 – 15.25

Zajęcia zintegrowane
–obejrzę ostatni filmik z projektu „Od grosika do złotówki” - „Euro a
ceny”
Zapraszam do plików w Teams.

