
Zalecenia dla uczniów klasy IIIa 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

30.03.2020 - poniedziałek 

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. 

 

1.04.2020 - środa 

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… ( znajdź 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: 3a angielski 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

  

mailto:szkola1rudnik@gmail.com


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  

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 

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
https://youtu.be/MoaENEFX9-Q
mailto:bernardaprzybysz13@gmail.com


 

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 

MUZYKA 

 Zaśpiewaj piosenkę Wiosenny walczyk Plik muzyczny (słowa: strona 37) 

 

Już wiosna wokół rozkwita,  

Zieleni do koła się świat,  

I radość serca przenika  

Gdy razem tańczymy w takt.      

 

Ref: To walczyk wiosenny,   

To walczyk zielony,   

To walczyk radosny jak my.   

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


To walczyk słoneczny,   

To walczyk serdeczny,   

To walczyk na raz, dwa, trzy.  

 

Już kwiaty tańczą walczyka  

I drzewa kłaniają się w pas  

A ptaki proszą do tańca  

I niebo i łąkę 

 

 Powtórz wartości rytmiczne: 

ZDJĘCIE JPG 

Oglądnij filmik https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0&t=236s – do 5 

minut 

 

 Jeśli masz w domu karty pracy – wykonaj zadanie 1 (karta pracy 24) 

Jeśli nie masz: dołączam zdjęcie. Przepisz je do zeszytu (Pamiętaj, że jedna sylaba to 

jedna wartość rytmiczna) – zadanie wyślij na maila 

 

 

Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 3a muzyka 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

http://pspnr1.webd.pl/pdf/covid-19/muzyka/3a%20WARTOŚCI%20RYTMICZNE.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0&t=236s
mailto:szkola1rudnik@gmail.com

