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Informatyka kl. III  

Temat: Labirynt - Pętle. 

Uczniowie wchodzą na stronę: https://studio.code.org/  

Po wejściu na stronę wybierają kurs 2, następnie lekcję 6. Labirynt – Pętle i wykonują zadania od 

1 do 14. Lekcje poprzedzone są instruktażowym filmikiem (tylko w języku angielskim). Film jest 

cały czas dostępny w dolnej lewej części ekranu.  

Zainteresowani uczniowie mogą przechodzić na kolejne etapy. 

 

Edukacja wczesnoszkolna 

Temat „Woda- źródło życia.” 

 

Uzupełnij i wpisz do zeszytu 

Woda to wielki skarb. Zajmuje większą część powierzchni Ziemi niż lądy. W przyrodzie jest 

bardzo ważna. Bez niej............................. byłoby niemożliwe. Woda jest w rzekach, 

jeziorach....................,........................ i............................ zawierają ją również owoce 

i.............................. Znajduje się też w naszym ................................ Wody 

potrzebują............................., rośliny i zwierzęta. 

 

Wyrazy pomocnicze:  organizmie, morzach, roślinach i zwierzętach, ludzie, życie, warzywa. 

 

Odgadnij zagadki: 

 To, co żywe, pić ją musi, 

bez niej nie ma tulipanów, 

kotów, ludzi ani strusi. 

 

Czasem kapie kropelką, 

czasem rzeką jest wielką, 

czasem świat deszczem moczy, 

czasem łzą zwilża oczy. 

 

Ułóż zdania z wyrazami, które są 

rozwiązaniem zagadek. 

Lekcja: „Źródło życia" (temat 96) 

Gdy nim mróz kałużę zetnie, 

but się po niej ślizga świetnie, 

lecz gdy słonko ciepła doda, 

znów zostaje sama woda. 

 

Dmucha w gwizdek czajnika, 

mgiełką lustro zasłania, 

z wrzątku w bąblach umyka, 

w chmurach szuka mieszkania. 

 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_WIOSNA_3_3_21_096_p0.html?v=623 

Rozwiąż quiz  https://learningapps.org/2975278 

Dowiedz sie, dlaczego... https://www.youtube.com/watch?v=CjaDVgZzEok 

Obejrzyj film: „Jak to działa" TVP Woda https://vod.tvp.pl/video/jak-to-dziala,woda,9118980 

Poćwicz liczenie https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-100 -

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, wpisz działania do zeszytu i oblicz. 

Obejrzyj film „Woda krąży – woda wraca. Obieg wody w przyrodzie": 

https://www.youtube.com/watch?v=ylxVLAxOxDY 

Zapoznaj się: https://tuptuptup.org.pl/eksperyment-woda-czysta/ 

                          https://www.gdos.gov.pl/woda-zrodlem-zycia 

 obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8 

- dla chętnych-   dowiedz się więcej http://mlodyhydrolog.pl/bazawiedzy/wybierz-poziom 

 

W-F 

Okresowe sprzątanie mojego miejsca pracy i wypoczynku. Na ocenę celującą i bardzo dobrą 

udokumentować zdjęcie z wykonanej pracy i przesłać na adres: nauczyciela wych. fizycznego: 

a_modzelewski@interia.pl z kwarantanny 
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Religia 

Temat: Jezus dla nas umiera i zmartwychwstaje.  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie. 

2. Przeczytaj temat na str. 109-113. 

3. Wykonaj ćwiczenie nr 1 w zeszycie ćwiczeń na str. 90. 

4. Obejrzyj film:  

https://www.youtube.com/watch?v=_SbNj8Z6x2E Ostatnia Wieczerza  
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Edukacja wczesnoszkolna 

Temat: „Woda w kranie” 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_WIOSNA_3_3_21_096_p0.html?v=655 

Dowiedz się więcej: https://tuptuptup.org.pl/w-poszukiwaniu-wody/ 

Zagraj, pokoloruj, zgadnij  

https://www.kolorowankionline.net/zolw-i-

ryba?fbclid=IwAR2TjYaRYOwwtzLBZCWjSlUehwRwJz22jbtt9f-NGuvceVPyhstJZ7LEX88 

 

Poćwicz liczenie –zadania tekstowe- do zeszytu : pytanie, rozwiązanie i odpowiedź- 

https://pl.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-add-subtract/arith-review-add-sub-100-

word-problems/e/addition-and-subtraction-word-problems-within-100--level-1 

Poćwicz mnożenie : https://www.youtube.com/watch?v=IwwiXf30l1M 

obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=5CB3l8fI8XY 

 

Jak woda w kubku może zniknąć? : http://www.scholaris.pl/resources/run/id/113292 

 

Napisz w zeszycie  –„Dlaczego pieluszki maluszków są suche?” 

Dowiedz się: Odpowiedz na pytania w zeszycie-Dlaczego owoce mają pestki? Po co budowane 

są wieżowce? Skąd się bierze woda w kranie? 

Obejrzyj film i odpowiedz w zeszycie na pytanie : 

https://www.youtube.com/watch?v=meGOrN2XVeQ 

Skąd mamy wodę w kranie? 

Obejrzyj film i napisz krótką notatkę na temat „Niezwykła podróż kropelki”: 

https://www.youtube.com/watch?v=plQ8rCApNIQ 

 

Religia 

Temat: Jezus dla nas umiera i zmartwychwstaje (2).   

1. Przeczytaj notatkę:  

Paschał to świeca, która oznacza Chrystusa Zmartwychwstałego.  

Jezus zmartwychwstając umożliwił wiernym przejście przez śmierć do nowego życia. Świeca ta 

jest jednym z najważniejszych symboli Wielkanocy. Kapłan wnosi zapalony Paschał do 

Kościoła podczas uroczystości Wigilii Paschalnej.  

2.Narysuj na kartce lub w zeszycie Paschał wg. wzoru: 
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Podpisz świecę: Paschał to świeca, która oznacza Chrystusa Zmartwychwstałego. 

3.Wykonaj ćwiczenie 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 91. 

4. Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=IcKql6jn1mc  Dlaczego Jezus to Baranek Boży. 

Pracę wykonaną w zeszycie ćwiczeń prześlij na adres e- mail krolewiczw1@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=IcKql6jn1mc
mailto:krolewiczw1@wp.pl

