
KLASA III 

 

27.04.2020 

Informatyka 

Temat: Szukamy informacji w Internecie.  

1. Z rozsypanych wyrazów ułóż dwa zdania informujące o tym, do czego służy przeglądarka, 

a do czego wyszukiwarka. 

 

 

 

 

Wyszukiwarka służy wyszukiwania internetowa WWW. do stron w program do to 

informacji przeglądania Przeglądarka Internecie. 

2. Na podstawie informacji znalezionych w internecie dokończ zdania: 

a)  Hans Christian Andersen to  

b) Turoń to 

c) Order Uśmiechu to 

3. Podpisz pracę i prześlij na adres: klimarek@wp.pl. W temacie wpisz swoje Nazwisko, imię 

i klasę. 

Edukacja wczesnoszkolna 

Temat: Opisywanie kaczątka na podstawie wiersza. Kolorowanie pól z przymiotnikami. 

Obliczanie działań na dodawanie i odejmowanie liczb czterocyfrowych. 

1. Przeczytaj wiersz Stefana Skąpskiego „Urocze kaczątko”- (Podręcznik zapisany na pulpicie s.9) 

Skorzystaj z planu podanego na karteczce i wyrażeń pomocniczych (ćw. 4str.8), opisz w zeszycie 

kaczątko- pracę wyślij do sprawdzenia  na  b.muczynska@interia.pl 

 

2. Wykonaj ćwiczenie 5 str 8- pokoloruj na żółto pola tylko z przymiotnikami. 

3.Wykonaj dodawanie i odejmowanie liczb czterocyfrowych – ćw. 5 i 6 str 47 –ćw. matematyczne 

4. Przyjrzyj się cenom przedmiotów  w ćwiczeniu 7 str.47, a potem wykonaj obliczenia. 
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Religia 

Temat: Jesteśmy dziećmi Bożymi. 

1. Przeczytaj temat na str. 122-123. 

2. Zapisz temat w zeszycie i notatkę: 

W sakramencie Chrztu świętego Bóg uczynił nas swoimi dziećmi. 

3. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenie na str. 100. 

Naucz się piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=-xonOBOg_-g  „Dzieckiem Bożym 

jestem ja”   

Zaśpiewaj piosenkę do podkładu: https://www.youtube.com/watch?v=9fjr67XbOng 

 

W-F 

Doskonalimy przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu.  

Zajęcia rozpoczynamy przynajmniej 5-minutową rozgrzewką, taką jak na lekcji wychowania 

fizycznego, z akcentem na rozciąganie tułowia (skłony, skrętoskłony, skręty tułowia). Następnie 

wykonujemy ćwiczenia przygotowujące do głównego celu lekcji, tj. przewrotu takie jak 

zaprezentowane na filmiku pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=hGjy4sAjZYE Do 

zajęć potrzebny będzie kocyk, karimata i osoba asekurująca  wykonanie przewrotu (najlepiej 

 pełnoletnia). Zwracamy uwagę na zasady BHP: przed przewrotami wykonujemy rozgrzewkę, 

przy przetaczaniu wykonujemy skłon głowy, z oparciem brody na klatce piersiowej, angażujemy 

również asystenta! Powodzenia! 

 

Zajęcia świetlicowe 

Majowe Święta. Kto ty jesteś?2 maja, 3 maja. 

Gra edukacyjna „Godność, wolność, niepodległość”. 

Wejdź na strony i posłuchaj: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs 

https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0 

https://niepodlegla.men.gov.pl/#/ 
 

 

 

28.04.2020 r 

Edukacja wczesnoszkolna 

Rozwój organizmów. Działania na liczbach czterocyfrowych. 

1. Na podstawie tekstu i zdjęć omów rozwój wybranego organizmu – podręcznik s.10 ćwiczenie 1 i 2. 
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2. Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 str 9 i 3,4,5 str.10- ćw. jęz. polskiego. 

3. Sporządź notatkę na temat umiejętności dziecka w okresie niemowlęcym oraz na jakim etapie 

rozwoju człowieka ty się znajdujesz i czym charakteryzuje się ten okres- prace wyślij do 

sprawdzenia do 30.04.2020r.(uczniowie z dostosowaniem wymagań do swoich możliwości 

wybierają 1 etap rozwoju i krótko charakteryzują) 

4.Wykonaj ćwiczenia utrwalające z liczbami czterocyfrowymi – str.48, ćw. 1,2,3,4,5,6- pracę 

wyślij do sprawdzenia -29.04.2020r.na podany wcześniej email. 

 

Religia 

Temat: Pan Jezus daje nam siebie. 

1. Zapisz temat w zeszycie, zapisz podane poniżej zdanie i naucz się na pamięć.  

Komunia Święta jest to przyjmowanie prawdziwego Ciała i Krwi Pana Jezusa pod 

postaciami  

Chleba i Wina. 

2. Obejrzyj filmy i wykonaj ćwiczenie 1 i 2 na str. 101-102. (Pokoloruj rysunki) 

Słowa setnika do Jezusa znajdziesz w ramce na str. 124. 

https://www.youtube.com/watch?v=o4Jpx6bZo5g  Setnik z Kafarnaum – Ewangelia wg. św. 

Łukasza. 

3. Obejrzyj fragment filmu i zastanów się jaka jest Twoja wiara? Czy jest tak silna jak u Setnika? 

https://www.youtube.com/watch?v=8t46BozAJOc  Jezus z Nazaretu – Setnik Rzymski. 

4. Zapisz w zeszycie dużymi ozdobnymi literami: WIARA CZYNI CUDA. 

Pracę wykonaną w zeszycie ćwiczeń na str. 101 i 102 prześlij na krolewiczw1@wp.pl 
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