
„Onlajnowe”☺
lekcje

KLASy 3B

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA GALERII NASZYCH PRAC, KTÓRE WYKONALIŚMY 

PODCZAS NAUKI W DOMU.

MAMY NADZIEJĘ, ŻE SPODOBAJĄ SIĘ WAM NASZE „DZIEŁA” ☺



Przy okazji omawiania tematów związanych z powstawaniem 

serów i udziału, w tym procesie bakterii, przygotowaliśmy

nasze fantazje na temat kanapek.

SEROWE FANTAZJE





„CZTERECH MUZYKANTÓW Z BREMY” 

CHARLESA PERRAULT BYŁO INSPIRACJĄ 

DO ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA 

PRZEZ NAS INSTRUMENTÓW 

MUZYCZNYCH Z SUROWCÓW WTÓRNYCH.

To nie wszystkie, które wykonaliśmy, niektórych 

dźwięki nawet nagraliśmy☺





PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY BYŁ 

OKAZJĄ DO WYKONANIA PRAC 

„KOLOROWA WIOSNA”









NADSZEDŁ CZAS WIELKANOCY.

NIE PRÓŻNOWALIŚMY RÓWNIEŻ W OKRESIE 

PRZEDŚWIĄTECZNYM.

PRZYPOMNIELIŚMY SOBIE ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE, 

NAUCZYLIŚMY SIĘ ŚWIĄTECZNEJ PIOSENKI, NAPISALIŚMY 

ŻYCZENIA DO NASZYCH KOLEGÓW I KOLEŻANEK Z KLASY. 

WYKONALIŚMY RÓWNIEŻ PIĘKNE ZAJĄCE ZE SKARPETKI 

I OCZYWIŚCIE ZASIALIŚMY RZEŻUCHĘ. 











• Podczas edukacji przyrodniczej poznaliśmy wiele roślin, ziół,

które pomagają ludziom w różnych dolegliwościach. Poznaliśmy

tez nazwy roślin, na które trzeba bardzo uważać, ponieważ są

bardzo trujące.

• Mówiliśmy też o naszych ulubionych herbatach i sposobach ich

parzenia. Podsumowaniem naszych lekcji było przygotowanie

swojej ulubionej herbatki.







W ŚWIECIE FILMU

• Do niezwykłego świata filmu wkroczyliśmy podczas edukacji polonistycznej. 

Poznaliśmy zawody związane z filmu oraz etapy powstawania filmu- od 

pomysłu do realizacji. Dowiedzieliśmy się, jakie są gatunki filmowe i za co 

filmy otrzymują nagrody.

• Świetną zabawą podczas edukacji informatycznej było tworzenie własnych 

animacji.

• Natomiast podczas lekcji plastyki narysowaliśmy kadr ze swojego ulubionego 

filmu lub serialu☺. Zgadniecie, co to za tytuły?











To była niesamowita afrykańska podróż! 

Naszym przewodnikiem był wielki, polski podróżnik, reporter i fotograf  

Kazimierz Nowak, który w latach 1931 – 1936 odbył samotną podróż 

po Afryce. Swoją podróż relacjonował dla polskich gazet

Odbył ją na rowerze, koniu, wielbłądzie i łodzią.

Możemy śmiało polecić tę książkę wszystkim naszym kolegom 

i koleżankom. To świetna czytelnicza przygoda, którą czyta się jednym 

tchem. Jest pełna humoru, przygód i lekcją tolerancji i odwagi. Efektem 

naszej pracy były charakterystyki Kazika oraz gazety podróżnicze.









Już prawie koniec roku. Chcieliśmy pokazać Wam wykonane przez nas interesujące

i kreatywne prace.

Na zakończenie bardzo chcemy podziękować wraz z naszą wychowawczynią - panią

Aleksandrą Nadworską naszym kochanym Rodzicom.

Dziękujemy za Waszą cierpliwość, wyrozumiałość i poświęcenie. Wiemy, że czasami

nie jest Wam łatwo☺ Kochamy Was najbardziej na świecie!

A Was drodzy koledzy i koleżanki oraz Was drodzy nauczyciele pragniemy

serdecznie pozdrowić i życzyć dużo ZDRÓWKA☺




