
Klasa III 
 

26.03.2020 r. 

 

Wysłuchanie przeczytanego tekstu przez rodzica „Kobieta, że aż strach” s. 68-69. 

Opowiadanie swobodne na temat Elżbiety Zawackiej: kim była z zawodu, w jakich 

organizacjach działała? 

Ćwiczenia str 63 

Samodzielne czytanie notatki biograficznej podr. Str 69, ćw. 4 i 5. 

Ćwiczenie4 – wycinanie puzzli i układanie obrazka i wklejanie do zeszytu. 

 

 

 

27.03.2020 r. 

 

Wysłuchanie tekstów o Marii Skłodowskiej –Curie str. 70-71, ćw. 2 str 70 podr. 

Łączenie ze sobą odpowiednich fragmentów – ćwiczenia str65, ćw. 3,4- do zeszytu notatka 

biograficzna. 

Do zeszytu zadania z matematyki –„Wykonuję obliczenia wagowe”- zadanie 1,2,3 str.39 p. 

Ćwiczenia str 31-1,2,3. 

 

Język angielski 

Temat: My blog- czytanie ze zrozumieniem na temat posiłków i jedzenia. Tworzenie 

własnej wypowiedzi w zeszycie.  

Podręcznik strona 50. Ćwiczenie 1.  Czytamy. 

Tłumaczenia tekstów: 

My blog-by Oliwia 

Moje ulubione śniadania są w niedziele. Wstaję później i mama gotuje duże śniadanie. Jem 

jajko, boczek i kiełbaski. Mama jest wegetarianką. Je specjalne wegetariańskie kiełbaski! 

My blog-by Sunil 

W szkole drugie śniadanie jest o dwunastej. Podawane jest w stołówce szkolnej. Mam drugie 

śniadanie w pudełku i siadam z Marcinem. Jest moim najlepszym przyjacielem. W swoim 

pudełku na drugie śniadanie mam dziś dwie kanapki, chipsy i banana. W wyjątkowy dzień- 

mam też balushahi. To coś w rodzaju hinduskiego ciasta. Spójrz, jest na zdjęciu ! 

My blog-by Marcin 



Jem obiad z rodziną o 6 lub 7. Jem duży obiad- makaron albo mięso z ziemniakami. Do tego 

są zawsze warzywa. Ble...Nie przepadam za warzywami. Po obiedzie jem owoce- jabłko albo 

gruszkę. Czasami na deser jest ananas i lody. Kocham to ! 

Należy zapoznać się z tekstami. Wypisać nowopoznane słowa do zeszytu. Powtórzyć 

słownictwo dotyczące jedzenia, które jest w zeszycie oraz w podręczniku na stronie 45. 

Dodatkowo polecam stronę z grami językowymi i materiałami do powtórzenia słownictwa: 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/?cc=pl&selLanguage=pl 

W skrócie podręcznik strona 50, ćwiczenie 1. 

 

W-F 

Kształtujemy ogólną sprawność fizyczną przy pomocy skakanki, sznura, koła. 

 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/?cc=pl&selLanguage=pl

