3a, P. Wiesława Kowalska
Godziny

Środa

10.35 – 11.20

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.

11.40 – 12.25

Zajęcia zintegrowane
Krąg tematyczny: Wkrótce wakacje
Temat: Co nas czeka w czwartej klasie?
Cele:
– wypowiem się o mijających latach nauki i wartościach ważnych w
codziennym życiu
– przeczytam wskazane teksty i wypowiem się na ich temat
Drogie 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
Zachęcam do samodzielnej pracy.
Zajęcia zintegrowane
Cele:
– nazwę emocje pojawiające się w trudnych lub nowych sytuacjach
– podam sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach i z własnymi
emocjami
– napiszę list, pamiętając o jego kompozycji
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:
– wykorzystam umiejętności matematyczne do rozwiązywania
problemów w życiu codziennym
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:
– dowiem się, w jaki sposób można zapobiec wzrostu cen po
wprowadzeniu wspólnej waluty euro – projekt „Od grosika do
złotówki”

12.45 – 13.30

13.50 – 14.35

14.40 – 15.25

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
Godzi
ny

Środa

8.00 –
8.45

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.

8.50 –
9.35

Zajęcia zintegrowane
Krąg tematyczny: Wkrótce wakacje
Temat: Co nas czeka w czwartej klasie?
Cele:
– wypowiem się o mijających latach nauki i wartościach ważnych w codziennym
życiu
– przeczytam wskazane teksty i wypowiem się na ich temat
Drogie Dzieci, wszystkie zadania znajdziecie w plikach Teams oraz na tablicy
linoit:
http://linoit.com/users/joannakucharska/canvases/3%20b

9.40 –
10.25

Zajęcia zintegrowane
Cele:
– nazwę emocje pojawiające się w trudnych lub nowych sytuacjach
– podam sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach i z własnymi emocjami
– napiszę list, pamiętając o jego kompozycji
Drogie Dzieci, wszystkie zadania znajdziecie w plikach Teams oraz na tablicy
linoit:
http://linoit.com/users/joannakucharska/canvases/3%20b

10.35
–
11.20

Zajęcia zintegrowane
Cel:
– wykorzystam umiejętności matematyczne do rozwiązywania problemów w
życiu codziennym
Drogie Dzieci, wszystkie zadania znajdziecie w plikach Teams oraz na tablicy
linoit:
http://linoit.com/users/joannakucharska/canvases/3%20b

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

3c, P. Monika Lubiszewska
Godziny

Środa

8.00 – 8.45

Zajęcia zintegrowane
Temat: Co nas czeka w czwartej klasie?
Cel:
-przeczytam wskazane teksty i wypowiem się na ich temat.
Opis lekcji: dzieci wszystkie zadania na dziś znajdziecie otwierając ten
link.
https://pl.padlet.com/mlubiszewska1970/jjcnix1jufjd

8.50 – 9.35

Zajęcia zintegrowane
Cel:
-podam sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Opis lekcji: dzieci wszystkie zadania na dziś znajdziecie otwierając ten
link.
https://pl.padlet.com/mlubiszewska1970/jjcnix1jufjd

9.40 – 10.25

Zajęcia zintegrowane
Cel:
-rozwiążę zadania z treścią
-poćwiczę tabliczkę mnożenia.
Opis lekcji: dzieci wszystkie zadania na dziś znajdziecie otwierając ten
link.
https://pl.padlet.com/mlubiszewska1970/jjcnix1jufjd

10.35 – 11.20

Basen
H.Walczak, M.Trzpil
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

11.40 – 12.25

Język angielski (M.Ślebioda)
Temat: Gry i zabawy z językiem angielskim.
Cel: Utrwalenie wiadomości - klasa 3.
Kochani,
Zapraszam Was po raz ostatni na spotkanie online – Teamsy, o godzinie
11.40. 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! 😊

3d, P. Anna Luberadzka
Godziny

Środa

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: Co nas czeka w czwartej klasie?
Cele:
wypowiem się o mijających latach nauki i wartościach
ważnych w codziennym życiu
przeczytam wskazane teksty i wypowiem się na ich temat

Moi kochani przed Wami “skok w nieznane”, czyli czwarta klasa.
Wiem, że jesteście gotowi podjąć to wyzwanie, ponieważ jesteście
mądrzy, otwarci na świat i nowe znajomości. Bądźcie cierpliwi,
a przekonacie się jak wielka drzemie w Was siła, by podejmować
nowe wyzwania, próbować nowych rzeczy. Poznacie siebie jeszcze
lepiej. Może odkryjecie nowe pasje? Życzę Wam tego z całego serca
😊.

Przeczytajcie proszę tekst “Skok w nieznane”, P.s.70,71.
Wykonajcie zad.1,2,3/s.80 w ćwiczeniach.
Następnie przeczytajcie “Między nami” - P.s.72,73.
W tekście zostały przedstawione sposoby radzenia sobie z własnymi
emocjami oraz sposoby rozwiązywania problemów.

12.45 – 13.30

Zajęcia zintegrowane
Cel:


rozwiążę zadania matematyczne

Kochani uzupełnijcie braki w ćwiczeniach matematycznych.
Zróbcie dowolne dwie strony, które Wam pozostały.
13.50 – 14.35

Zajęcia zintegrowane
Cele:


14.40 – 15.25

wykorzystam zdobyte umiejętności ortograficzne do napisania
testu na koniec klasy trzeciej

Moi mili wykonajcie kilka zadań w potyczkach ortograficznych.
Wiem, że dacie radę, bo mam mądrą klasę. Z ortografią radziliście
sobie doskonale! 😊.
Wykonajcie proszę zad.2/s.88 oraz (słowniczek jest na stronach 9193); zad.3,4,5/s.89
Komputery
Cel:


Zaprojektuję kartkę na zakończenie roku szkolnego

Kochani zaprojektujcie i stwórzcie piękną kartkę dla mnie lub dla
Naszej klasy w Paint lub w innym programie. Tematem mogą być
wspomnienia z minionych trzech lat, wakacyjne marzenia, swój portret
lub portret przyjaciela z klasy 😊.
Zdjęcie pracy wstawcie na Nasz czat.

3e, P. Ewa Kniat
Godziny

Środa

8.00 – 8.45

Zajęcia zintegrowane
Krąg tematyczny: Wkrótce wakacje
Temat: Co nas czeka w czwartej klasie?
Cele:
– wypowiem się o mijających latach nauki i wartościach ważnych w
codziennym życiu
– przeczytam wskazane teksty i wypowiem się na ich temat
– nazwę emocje pojawiające się w trudnych lub nowych sytuacjach
Kochani wszystkie zadania i opis ich wykonania znajdziecie w Teams,
w zespole kl.3e w plikach (materiały z zajęć).
Zajęcia zintegrowane
Cele:
– podam sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach i z własnymi
emocjami
– napiszę list, pamiętając o jego kompozycji
Zadania i opis ich wykonania znajdziecie w Teams, w zespole kl.3e w
plikach.
Zajęcia zintegrowane
Cel:
– wykorzystam umiejętności matematyczne do rozwiązywania
problemów w życiu codziennym
Zapraszam do plików w Teams.
WF
Cel:
– zaplanuję i zrealizuję dowolne ćwiczenia ogólnorozwojowe
Zapraszam do plików w Teams.

8.50 – 9.35

9.40 – 10.25

10.35 – 11.20

