3a, P. Wiesława Kowalska
Godzi
ny

Poniedziałek

9.40 –
10.25

Basen
S.Szachniewicz E.Kasprzak
Temat: Bezpieczne wakacje nad wodą.
Cel: Wiem, jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą.
Instrukcja: Obejrzyj krótki filmik, proszę, dzięki któremu dowiesz się, jak należy
zachowywać się nad wodą w czasie wakacji.
Życzymy bezpiecznych, udanych, zdrowych, pełnych miłych przygód wakacji 😊
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA

10.35
–
11.20

Religia (ks. K.Adamski)
Temat: Pan Jezus przemienia chleb w swoje Ciało a wino w swoją krew, jednoczy
nas w Komunii i posyła do ludzi
Cel: Odkrywam Mszę jako ofiarę Jezusa i naszą – kształtuję postawę
współofiarowania z Chrystusem
Droga Uczennico i Drogi Uczniu!!!
Dzisiaj ostatnia katecheza w tym roku. Posłuchaj i obejrzyj te filmy:
1. https://www.youtube.com/watch?v=dtEwsqsYrE&list=PL_CpGvRKrIyDPmKhZIaxFbe4BiXkTovp2&index=6
2.
https://www.youtube.com/watch?v=NVJF9Dui6uE&list=PL_CpGvRKrIyDPmKh
ZIaxFbe4BiXkTovp2&index=7
tutaj też możesz wejść w link:
https://view.genial.ly/5eeb9efdfb13f70d97dc956b/interactive-image-pokarm-nawakacje?fbclid=IwAR0Ry9Jtpa-0CHy_HaxeCzD0QzV-9BoXl4ifcwXYyJBSPG4lN6HhJbSWGA
Dziękuję za Wasze zaangażowanie.

11.40
–
12.25

Zajęcia zintegrowane
Krąg tematyczny: Wkrótce wakacje
Temat: Dzień taty
Cele:
– zredaguję pisemną wypowiedź o tacie
– poćwiczę umiejętność rozpoznawania poznanych części mowy
– utrwalę poznane zasady ortograficzne
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
Mam nadzieję, że zaciekawią Was dzisiejsze zajęcia
Zajęcia zintegrowane
Cele:
– wykonam upominek zgodnie z instrukcją
– rozwiążę zadania matematyczne

12.45
–
13.30

13.50
–
14.35

15.30
–
16.15

Zadania i ćwiczenia do wykonania i ich opis znajdziecie na naszej tablicy linoit, po
kliknięciu w link: http://linoit.com/users/wiekkow/canvases/3a
Zajęcia zintegrowane
Cel:
– poćwiczę zasady pisowni wyrazów ze zmiękczeniami – program „W świecie
Pana Ortografka” Zadania i ćwiczenia do wykonania i ich opis znajdziecie na
naszej tablicy linoit, po kliknięciu w link:
http://linoit.com/users/wiekkow/canvases/3a
Etyka (P.A. Stasiak)
Temat: Bezpieczne zachowanie w czasie wakacji to mój etyczny obowiązek
Cel: Wiem, jak zachować bezpieczeństwo w czasie wakacji.
Instrukcja do lekcji:
- Zapisz temat i cel lekcji w zeszycie.
- Na początku pomyśl, jak chcesz spędzać wakacje.
- Teraz spróbuj narysować swoje wakacyjne plany.
Wykonując rysunek, uważnie słuchaj słów piosenki o bezpiecznym spędzaniu
wolnego czasu.
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM
Dbaj o siebie i zapamiętaj rady zawarte w tym utworze!
Miłych i bezpiecznych wakacji!

3b, P. Joanna Kucharska
Godzi
ny

Poniedziałek

8.00 –
8.45

Zajęcia zintegrowane
Krąg tematyczny: Wkrótce wakacje
Temat: Dzień taty
Cele:
– zredaguję pisemną wypowiedź o tacie
– poćwiczę umiejętność rozpoznawania poznanych części mowy
– utrwalę poznane zasady ortograficzne
Kochani, wszystkie zdania i polecenia znajdują się plikach Teams oraz na naszej
tablicy:
http://linoit.com/users/joannakucharska/canvases/3%20b

8.50 –
9.35

Zajęcia zintegrowane
Cele:
– wykonam upominek zgodnie z instrukcją
– rozwiążę zadania matematyczne
Kochani, wszystkie zdania i polecenia znajdują się plikach Teams oraz na naszej
tablicy:
http://linoit.com/users/joannakucharska/canvases/3%20b

9.40 –
Religia (ks.K.Adamski)
10.25 Temat: Pan Jezus przemienia chleb w swoje Ciało a wino w swoją krew, jednoczy
nas w Komunii i posyła do ludzi
Cel: Odkrywam Mszę jako ofiarę Jezusa i naszą – kształtuję postawę
współofiarowania z Chrystusem
Droga Uczennico i Drogi Uczniu!!!
Dzisiaj ostatnia katecheza w tym roku. Posłuchaj i obejrzyj te filmy:
1. https://www.youtube.com/watch?v=dtEwsqsYrE&list=PL_CpGvRKrIyDPmKhZIaxFbe4BiXkTovp2&index=6
2.
https://www.youtube.com/watch?v=NVJF9Dui6uE&list=PL_CpGvRKrIyDPmKh
ZIaxFbe4BiXkTovp2&index=7
tutaj też możesz wejść w link:
https://view.genial.ly/5eeb9efdfb13f70d97dc956b/interactive-image-pokarm-nawakacje?fbclid=IwAR0Ry9Jtpa-0CHy_HaxeCzD0QzV-9BoXl4ifcwXYyJBSPG4lN6HhJbSWGA
Dziękuję za Wasze zaangażowanie.
10.35
–
11.20

WF
Cel:
-wybiorę się z tatą na wycieczkę i pogram w piłkę
Kochani, wszystkie zdania i polecenia znajdują się plikach Teams oraz na naszej
tablicy:
http://linoit.com/users/joannakucharska/canvases/3%20b

3c, P.Monika Lubiszewska
Godzi
ny

Poniedziałek

8.50 –
9.35

Zajęcia zintegrowane
Temat: Wakacyjne plany.
Cel:
-przedstawię własne plany wakacyjne.
Opis lekcji: dzieci wszystkie zadania na dziś znajdziecie otwierając ten link.
https://pl.padlet.com/mlubiszewska1970/jjcnix1jufjd

9.40 –
Zajęcia zintegrowane
10.25 Cel:
-wyjaśnię znaczenie przysłów związanych z lipcem i sierpniem.
Opis lekcji: dzieci wszystkie zadania na dziś znajdziecie otwierając ten link.
https://pl.padlet.com/mlubiszewska1970/jjcnix1jufjd
10.35
–
11.20

11.40
–
12.25

Zajęcia zintegrowane
Cel:
-wykonam pracę plastyczną na temat planów wakacyjnych
-poćwiczę dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000.
Opis lekcji: dzieci wszystkie zadania na dziś znajdziecie otwierając ten link.
https://pl.padlet.com/mlubiszewska1970/jjcnix1jufjd
Język angielski (M.Ślebioda)
Temat: Gry i zabawy z angielskim.
Cel: Potrafię używać słownictwo, które poznałem.
Kochani moi,
Zapraszam Was serdecznie na kolejne powtóreczki:
 https://wordwall.net/play/629/156/11836 - Tym razem zaczniemy od nazw
miesięcy.
 https://wordwall.net/play/738/603/2588 - Wracamy sobie jeszcze raz do
zegarków.
 https://wordwall.net/play/384/423/2829 - Odrobina pogody dla Was
kochani.
 https://wordwall.net/play/802/930/5560 - Na sam koniec spróbujmy się
pobawić rozsypanką wyrazową.
Powodzenia! 😊

12.45
–
13.30

Religia (ks.K.Adamski)
Temat: Pan Jezus przemienia chleb w swoje Ciało a wino w swoją krew, jednoczy
nas w Komunii i posyła do ludzi
Cel: Odkrywam Mszę jako ofiarę Jezusa i naszą – kształtuję postawę
współofiarowania z Chrystusem

Droga Uczennico i Drogi Uczniu!!!
Dzisiaj ostatnia katecheza w tym roku. Posłuchaj i obejrzyj te filmy:
1. https://www.youtube.com/watch?v=dtEwsqsYrE&list=PL_CpGvRKrIyDPmKhZIaxFbe4BiXkTovp2&index=6
2.
https://www.youtube.com/watch?v=NVJF9Dui6uE&list=PL_CpGvRKrIyDPmKh
ZIaxFbe4BiXkTovp2&index=7
tutaj też możesz wejść w link:
https://view.genial.ly/5eeb9efdfb13f70d97dc956b/interactive-image-pokarm-nawakacje?fbclid=IwAR0Ry9Jtpa-0CHy_HaxeCzD0QzV-9BoXl4ifcwXYyJBSPG4lN6HhJbSWGA
Dziękuję za Wasze zaangażowanie.
15.30
–
16.15

Etyka (P.A. Stasiak)
Temat: Bezpieczne zachowanie w czasie wakacji to mój etyczny obowiązek
Cel: Wiem, jak zachować bezpieczeństwo w czasie wakacji.
Instrukcja do lekcji:
- Zapisz temat i cel lekcji w zeszycie.
- Na początku pomyśl, jak chcesz spędzać wakacje.
- Teraz spróbuj narysować swoje wakacyjne plany.
Wykonując rysunek, uważnie słuchaj słów piosenki o bezpiecznym spędzaniu
wolnego czasu.
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM
Dbaj o siebie i zapamiętaj rady zawarte w tym utworze!
Miłych i bezpiecznych wakacji!

3d, P. Anna Luberadzka
Godzi
ny

Poniedziałek

10.35
–
11.20

Język angielski (M.Ślebioda)
Temat: Gry i zabawy z angielskim.
Cel: Potrafię używać słownictwo, które poznałem.
Kochani moi,
Zapraszam Was serdecznie na kolejne powtóreczki:
 https://wordwall.net/play/629/156/11836 - Tym razem zaczniemy od nazw
miesięcy.
 https://wordwall.net/play/738/603/2588 - Wracamy sobie jeszcze raz do
zegarków.
 https://wordwall.net/play/384/423/2829 - Odrobina pogody dla Was
kochani.
 https://wordwall.net/play/802/930/5560 - Na sam koniec spróbujmy się
pobawić rozsypanką wyrazową.
Powodzenia! 😊

11.40
–
12.25

Religia (ks.K. Adamski)
Temat: Pan Jezus przemienia chleb w swoje Ciało a wino w swoją krew, jednoczy
nas w Komunii i posyła do ludzi
Cel: Odkrywam Mszę jako ofiarę Jezusa i naszą – kształtuję postawę
współofiarowania z Chrystusem
Droga Uczennico i Drogi Uczniu!!!
Dzisiaj ostatnia katecheza w tym roku. Posłuchaj i obejrzyj te filmy:
1. https://www.youtube.com/watch?v=dtEwsqsYrE&list=PL_CpGvRKrIyDPmKhZIaxFbe4BiXkTovp2&index=6
2.
https://www.youtube.com/watch?v=NVJF9Dui6uE&list=PL_CpGvRKrIyDPmKh
ZIaxFbe4BiXkTovp2&index=7
tutaj też możesz wejść w link:
https://view.genial.ly/5eeb9efdfb13f70d97dc956b/interactive-image-pokarm-nawakacje?fbclid=IwAR0Ry9Jtpa-0CHy_HaxeCzD0QzV-9BoXl4ifcwXYyJBSPG4lN6HhJbSWGA
Dziękuję za Wasze zaangażowanie.

12.45
–
13.30

Zajęcia zintegrowane
Temat: Dzień Taty
Cel:



wypowiem się na temat przeczytanego opowiadania
zredaguję pisemną wypowiedź o tacie



rozpoznam rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki

1. Kochani na początek pokolorujcie on line obrazek:😊
https://www.kolorowankionline.net/moja-rodzina.
2. Kliknijcie w link. Z filmiku dowiecie się jakie Święto obchodzimy 23
czerwca 😊 (czyli jutro).
https://youtu.be/JTjKo7nsWVY

3. Jutro oczywiście jest “Dzień Taty” 😊 😊. Z tej okazji przeczytajcie tekst
“Czarodziej”, E.s.64-65 (zdjęcie wkleję
w teamsach).
Odpowiedzcie ustnie na trzy pytania pod tekstem.
4. Wykonajcie zad.1,2,3/s.72 w ćwiczeniach oraz 5 i 6/s.73.
13.50
–
14.35

14.40
–
15.25

Zajęcia zintegrowane
Cel:


rozwiążę test sprawdzający wiedzę

Moi drodzy wykonajcie kolejne dwie strony w ćwiczeniach matematycznych s.82 i
83, aby zdobyć II stopień Mistrza Matematyki 😊.
Zajęcia zintegrowane
Cel;


wykonam upominek dla Taty

Moi mili z okazji jutrzejszego Święta wykonamy dla Taty upominek (do wyboru):
https://youtu.be/XijepFlSdlM
https://youtu.be/HygvLgpgJAo
Powodzenia !!

3e, P. Ewa Kniat
Godzi
ny

Poniedziałek

8.50 –
Religia (ks.K.Adamski)
9.35 Temat: Pan Jezus przemienia chleb w swoje Ciało a wino w swoją krew, jednoczy
nas w Komunii i posyła do ludzi
Cel: Odkrywam Mszę jako ofiarę Jezusa i naszą – kształtuję postawę
współofiarowania z Chrystusem
Droga Uczennico i Drogi Uczniu!!!
Dzisiaj ostatnia katecheza w tym roku. Posłuchaj i obejrzyj te filmy:
1. https://www.youtube.com/watch?v=dtEwsqsYrE&list=PL_CpGvRKrIyDPmKhZIaxFbe4BiXkTovp2&index=6
2.
https://www.youtube.com/watch?v=NVJF9Dui6uE&list=PL_CpGvRKrIyDPmKh
ZIaxFbe4BiXkTovp2&index=7
tutaj też możesz wejść w link:
https://view.genial.ly/5eeb9efdfb13f70d97dc956b/interactive-image-pokarm-nawakacje?fbclid=IwAR0Ry9Jtpa-0CHy_HaxeCzD0QzV-9BoXl4ifcwXYyJBSPG4lN6HhJbSWGA
Dziękuję za Wasze zaangażowanie.
9.40 –
10.25

Basen
H.Walczak S.Szachniewicz
Temat: Bezpieczne wakacje nad wodą.
Cel: Wiem, jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą.
Instrukcja: Obejrzyj krótki filmik, proszę, dzięki któremu dowiesz się, jak należy
zachowywać się nad wodą w czasie wakacji.
Życzymy bezpiecznych, udanych, zdrowych, pełnych miłych przygód wakacji 😊
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA

10.35
–
11.20

Zajęcia zintegrowane
Krąg tematyczny: Wkrótce wakacje
Temat: Dzień taty
Cele:
– zredaguję pisemną wypowiedź o tacie
– poćwiczę umiejętność rozpoznawania poznanych części mowy
Kochani wszystkie zadania i opis ich wykonania znajdziecie w Teams, w zespole
kl.3e w plikach (materiały z zajęć).

11.40
–
12.25

Zajęcia zintegrowane
Cel:
– rozwiążę zadania matematyczne
Zapraszam do plików w Teams.

12.45
–
13.30

Zajęcia zintegrowane
Cele:
– wykonam upominek zgodnie z instrukcją
– biorę udział w zabawach z tatą zgodnie z podanymi pomysłami
Zapraszam do plików w Teams.

