
KLASA III 
 

29.04.2020 r. 
 

Edukacja wczesnoszkolna 

Umajone  święta. Dodawanie i odejmowanie liczb czterocyfrowych, Zadania z tekstem. 

1. Przeczytaj wiersz Adama Asnyka „Słonko majowe”. W zeszycie narysuj słońce i na promykach 

napisz jego czynności z wiersza np.: promyki wiesza. 

 

2.Powtórzenie wiadomości o liczebnikach- zapoznaj się z informacją na str.37p.cz.4, a następnie 

wykonaj w zeszycie ćwiczenie 3 i 4- podręcznik str.37 

3. Przeczytaj  kartkę z pamiętnika –podręcznik cz.4 str36 i wykonaj ćwiczenia  str.37 i 38. 

Uwaga –do ćwiczenia 3 str 37 wykorzystaj podaną informację: 

 

4. Wykonaj ćwiczenie 1 i 3 str.39 i 4 i 6 str.40 

5. Przerysuj mapę myśli do zeszytu „Znaczenie pracy dla człowieka” 

 

6.Ćwiczenia matematyczne str. 49, ćw. 7,8,9,10,11 – (uczniowie z dostosowaniem wymagań do 

możliwości wykonują tylko ćw.7,8,10) 

 

Język angielski 

Temat: My typical day- moja dzienna rutyna, wprowadzenie do działu 5. 

Dzisiaj rozpoczynamy dział z związany ze słownictwem dotyczącym dnia, typowych rutynowych 

czynności. Znów powrócimy do zegarów, potrzebne nam będą również nazwy pór posiłków. 

Podręcznik, strona 58. 



Mamy dziś czytanie. Możecie odtworzyć czytanie żeby osłuchać się z tekstem. Link do pobrania 

audio, 

CD3:https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub  

Nagranie 3.1. 

Tłumaczenie tekstu: 

1. Jem duże śniadanie o godzinie 7. Płatki śniadaniowe z mlekiem,sok pomarańczowy oraz tost z 

dżemem. 

2. Jest ósma. Czas do szkoły ! 

3. O 15 jestem w domu przed komputerem. 

4. Jest 17 i jestem ze swoim najlepszym przyjacielem-Tomem. Jest fanem Chelsea, tak jak ja ! 

Na podstawie przeczytanego tekstu zrób ćwiczenie 1 ze strony 47 w ćwiczeniach. Najpierw należy 

ponumerować historyjkę w odpowiedniej kolejności, a potem na podstawie tekstów uzupełnić 

godziny. Patrzymy w tekst, szukamy danego fragmentu tekstu, szukamy godzinę i wpisujemy w 

dane miejsce. 

W wolnej chwili obejrzyj filmik, który wprowadzi cię do słownictwa na kolejną lekcję: 

https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM 

 

 

30.04. 2020 r. 

 

Edukacja wczesnoszkolna 

Polska Konstytucja. Jednostki długości – kilometr. 

 

1.  Przeczytaj wiersz i odpowiedz pisemnie w zeszycie  na pytania: 

(piszemy tylko odpowiedzi całym zdaniem) 

 

 

1. O jakim wydarzeniu historycznym opowiada wiersz? 

2. W jakim miesiącu uchwalono konstytucję? 

3. Dlaczego biły dzwony w kościele? 

4. Dlaczego ludzie mieli łzy w oczach? 

Zapoznaj się z tekstem 

 

3. Zastanów się i spróbuj ustnie odpowiedzieć na pytanie: Co by było, gdyby nie uchwalono 

Konstytucji 3 Maja? Dlaczego posiadanie i szanowanie Konstytucji jest bardzo ważne? 

 

4. Skorzystaj z poniższej informacji i  informacji w podręczniku str. 42 i wykonaj ćwiczenia str. 

43-44- pracę wyślij do sprawdzenia.04.05.2020r. 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub
https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM


 

5. Poznaję jednostki długości – kilometr 

6. Wpisz do zeszytu, aby zapamiętać: 

Duże odległości mierzymy w kilometrach. 

1km=1000m 

1kilometr = 1000metrów 

7. Wykonaj zadania str. 54 podręcznik matemat. , a 1,2,3 wykonaj w zeszycie- pozostałe ustnie. 

 

W-F 

Mierzymy wysokość i masę ciała i wyliczamy swój wskaźnik BMI. 

Wskaźnik BMI wyznaczaliśmy już na początku roku szkolnego.   I chociaż nie jest on zalecany dla 

dzieci - służy   do orientacyjnej oceny  prawidłowej masy  naszego ciała.  Pozwala  wyciągnąć 

wskazówki odnośnie prawidłowości naszej diety i właściwego poziomu aktywności fizycznej. 

Potrzebna jest nam miarka - do wyznaczania wzrostu w cm oraz waga - do wyznaczania masy 

ciała w kg.  Po zmierzeniu  i zważeniu – uzyskane wyniki wpisujemy do wzoru zaprezentowanego 

w filmiku pod linkiem: https://www.maczfit.pl/kalkulator-bmi/    Następnie  odczytujemy 

uzyskany wynik naszego BMI,  oceniamy prawidłowość swojej masy ciała, porównując ja z 

wyliczeniami z początku roku szkolnego i z prawidłowymi normami BMI.  Wyciągamy 

wskazówki odnośnie prawidłowości naszej diety i właściwego poziomu aktywności fizycznej - 

staramy się natychmiast wcielać je w życie – od tego zależy nasze zdrowie!  

 

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/#/ 
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