
KLASA III 

07.05.2020 r.  
 

Edukacja wczesnoszkolna 

Poznaję jednostkę masy – tonę. Mój dom. Wprowadzenie jednostki masy –tona. 

1. Wprowadzenie jednostki masy – tony. Zamienianie jednostek masy – ton na kilogramy i 

kilogramów na tony. Porównywanie jednostek masy. Rozwiązywanie zadań z treścią na 

obliczenia wagowe. 

Wpisz do zeszytu:  

 
2. Rozwiąż  w zeszycie zadania 1,2,3 str 56 podr. mat. 

3. Przepisz do zeszytu- w każdej parze wskaż większą liczbę ton i kilogramów: 

3t400kg……4t300kg,        7t340kg……..7t430kg,         9t120kg…..9t112kg 

5t200kg……5t100kg,         1t890kg…….1t980kg,         2t750kg……2t550kg 

4.wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5  str. 52ćw.mat. 

5.Wysłuchaj lub przeczytaj opowiadanie Zofii Staneckiej „Mój dom”. Opowiedz o domu 

Marty. Co dla jej mamy jest najważniejsze? Który dom zrobił na tobie największe wrażenie? 

6. Napisz kilkuzdaniową wypowiedź o swoim domu i o sposobach spędzania czasu z 

domownikami. Spróbuj wyjaśnić co znaczy „mieć prawdziwy dom”.-  pracę wyślij do 

sprawdzenia  b.muczynska@interia.pl 

7. Wykonaj ćwiczenie 3 str. 17 i 5str.18 – opis zaprezentowanego pokoju –opis wyślij do 

sprawdzenia (do 11.05.2020r.) 

 

W-F 

Wykonujemy ćwiczenia oddechowe  o charakterze relaksacyjnym. 

                                                        

Po obejrzeniu filmiku o linku: https://www.youtube.com/watch?v=QlICwmFN4_A zapoznaj 

się z trzema ćwiczeniami oddechowymi o charakterze relaksacyjnym na poprawę swojego 

samopoczucia. Zaprezentowane ćwiczenia powtarzamy codziennie przez kilka dni po kilka 

minut aż poczujemy się zrelaksowani. Powodzenia! 

 

  

mailto:b.muczynska@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=QlICwmFN4_A


08.05.2020 r. 
 

Edukacja wczesnoszkolna 

Dzieci świata. Malarstwo rodzajowe. Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia 

wagowe. 

1. Przeczytaj tekst „Dzieciologia” lub poproś o przeczytanie. Zapoznaj się z trudnymi 

słowami: ornitolog- człowiek zajmujący się ptakami (obserwuje, bada ich życie i środowisko 

w jakim przebywają), dendrolog- człowiek zajmujący się drzewami i krzewami(bada ich 

budowę, genetykę, środowisko), maniok- roślina uprawna, po ugotowaniu lub pieczeniu jej 

bulw korzeniowych jest jadalna. Otrzymuje się z niej mączkę lub kaszkę. 

Uchodźca- osoba, która opuszcza kraj swojego pochodzenia, obawiając się prześladowań na 

tle religijnym, narodowościowym, ze względu na przekonania polityczne lub kolor skóry. 

2. Przeczytaj tekst „A to ciekawe!” – poznaj ciekawostki z życia dzieci mieszkających w 

różnych państwach. 

3. Wykonaj ćwiczenie 3i 4 str. 20-ćw. 

4. Zapoznaj się z krótkim tekstem str 22 i w ćw.5 str20 i zaznacz w ćwiczeniu 6, który obraz 

należy do malarstwa rodzajowego. 

5.Wybierz 3 zadania ze str.53 w ćw. mat. które potrafisz zrobić samodzielnie. (chętni mogą 

wykonać wszystkie ze str.53 ćw.matematyczne. 

 

Język angielski 08.05.2020 

Temat: A great knight- historia obrazkowa. 

Dziś ćwiczenie bardziej na słuchanie. Podręcznik strona 60. Ćwiczenie 1, nagranie 3.5 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl 

Explore Treetops III Class Audio CD 3. 

Tłumaczenie historyjki : 

Obrazek 1: 

A teraz młodzi rycerze( jako wstęp do historyjki), wielki/dobry rycerz jest bardzo 

zdyscyplinowany.  

Obrazek 2:  

On wstaje o 5 rano. 

Obrazek 3: 

Bierze zimny prysznic. 

Obrazek 4: 

Je duże śniadanie.  

Obrazek 5: 

Idzie do szkoły o szóstej. * w chmurce nauczyciel mówi: jesteś spóźniony!* 

Obrazek 6: 

Teacher/nauczyciel: Odrabia pracę domową. 

Bertie: Rachel, chcę zostać wielkim rycerzem ! 

Obrazek 7: 

Rachel: Tak, Bertie. Ja też ! 

Boy/ chłopak: Hej ! Czy to ..??? 

Obrazek 8: 

Boy/chłopak: smoo…(k). 

Bertie: Szybko. 

Rachel: O, dzwonek. Do zobaczenia ! 

Słuchamy historyjki jeszcze raz. Słysząc nazwy angielskich czynności robimy pauzę i 

nazywamy je po polsku, tłumaczymy co robi wielki rycerz. 

I- ja 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl


He- on 

She-ona 

I go to school.- Ja idę do szkoły.- Nie dodajemy s ani es do czasownika go-iść. 

He goes to school- On idzie do szkoły. Dodajemy es do czasownika go, ponieważ kiedy 

mówimy o nim/ o niej/ o tym- He-on- She-ona do czasownika dodajemy s albo es. Ważna 

zasada. 

Proszę zrobić również ćwiczenia: 

1/ strona 48 w ćwiczeniach. 

1/strona 49 w ćwiczeniach. 
Samodzielnie. Wyślijcie ćwiczenia na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com do 08.05.2020r. 

Ćwiczenia interaktywne: 

https://wordwall.net/play/1843/618/296 

https://wordwall.net/play/1843/618/626 

Polecam wam wykonać te ćwiczenia przygotowane przeze mnie. 

 W-F 

Wykonujemy własny układ taneczny do dowolnej piosenki. 

Każdy potrafi tak lub inaczej tańczyć. Proponuję aby każdy spróbował przygotować swój 

własny układ taneczny do dowolnej muzyki. Proponuję do wykorzystania filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=SPJodth-A4k Powodzenia! 
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