
KLASA III 
25.05.2020 r. 

 

Informatyka  

 

Temat: Programowanie – kwadrat 

Wejdź na stronę https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1 i zbuduj kwadrat tj. wykonaj 

przynajmniej 4 pierwsze zadania. 

 

Edukacja wczesnoszkolna 

Wykonywanie obliczeń- połowa i ćwierć. Czytanie tekstu „Z drewna”. Poznanie etapów 

produkcji papieru. 

1. Zapisz do zeszytu i zapamiętaj: 

Aby obliczyć połowę pewnej liczby, należy ją podzielić przez dwa. 

Aby obliczyć ćwierć pewnej liczby, należy ją podzielić  przez cztery. 

 

 

Przypomnienie!              Pół metra to 50cm             Pół kilograma to 50 dekagramów 

1cm= 10mm                    Pół kilometra to 500m       Ćwierć kilograma to 25 dekagramów 

1m=100cm                      Ćwierć metra to 25cm 

1km=1000m                   Ćwierć kilometra to 250m 

 

Przypomnienie!                                                

1 dag = 10 g 

1 kg = 1000 g 

1 t = 1000 kg  

                                                                                 

Przypomnienie!                                 Pół minuty to 30sekund          Ćwierć minuty to 15s 

1 min = 60 s                                        Pół godziny  to 30 minut     Ćwierć godziny to 15 min 

1 godz. = 60 min                                Pół doby to 12 godzin           Ćwierć doby to 6 godz 

1 doba = 24 godz. 

1 kwadrans = 15 min 

 

2.Zapisz i oblicz w zeszycie : 

 

Połowa liczby 60- 

Połowa liczby 800- 

Ćwierć liczby 40- 

Ćwierć liczby 120- 

 

3. Wykonaj ćwiczenie1 str.63 , ćw.1 i 2 str.65 i ćw.1str 66- ćwiczenia matematyczne. 

4. Przeczytaj uważnie tekst „Z drewna” str 66-67 i wykonaj ćwiczenia str 66-67 – ćw. jęz. 

polskiego. Zapamiętaj etapy produkcji papieru. 

 

WF 

Przeprowadzamy rozgrzewkę z piłką.  

Po zaopatrzeniu się w dowolną piłkę i zapoznaniu się z filmikiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=vPchQOfveS8 – przez 10 minut wykonujemy ćwiczenia 

ogólnorozwojowe w nim zaprezentowane. Gwarantuję lepsze samopoczucie psychiczne i 

fizyczne! 

 

  

https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1
https://www.youtube.com/watch?v=vPchQOfveS8


Religia 

Temat: Szczęśliwi, chociaż się smucą. 

1.Zapisz temat w zeszycie i notatkę: 

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 

2. Przeczytaj temat w podręczniku na stronie 140 i zastanów się jak to możliwe, że smutny 

może być szczęśliwy? 

3.W ćwiczeniu 1 na str. 119 zapisz, co można zrobić, gdy kogoś spotka taki smutek. 

4. W ćwiczeniu 2 na str.120 dorysuj miny na twarzach dzieci i pokoloruj obrazki. 

Posłuchaj piosenki o błogosławieństwach 

https://www.youtube.com/watch?v=KafMmCQmL7s  

 

Szachy  
Temat: Zadania szachowe – Białe dają mata w 1 posunięciu. 

Wykonaj 10 zadań i prześlij do mnie mailem. Powodzenia. 

http://zadania.szachowe.pl/matw1r.html 

 

 
 

26.05.2020 r. 
 

Edukacja wczesnoszkolna 

Życzenia dla mamy. Słowa i melodia piosenki „Jesteś mamo skarbem mym”. Laurka na 

dzień mamy. Rozwiązywanie zadań z treścią – połowa i ćwierć. Pisanie przymiotników, 

przysłówków i rzeczowników z przeczeniem „nie”. 

 

1. Naucz się pięknie czytać- życzenia dla mamy- 

https://i.pinimg.com/originals/b3/8b/5c/b38b5cdfa8901af0a941e554fdcfe135.png 

 

2. Zadedykuj mamie piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

Spróbuj razem zaśpiewać, wykonaj laurkę, albo wybierz się na krótki spacer wkoło domu i 

nazrywaj kwiatów, a potem złóż życzenia swojej mamie z okazji jej święta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S8wjPm8wv-w 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=gpR1L4jkIiQ 

 

3. Podaj mamie pięć czasowników, którymi możesz wyręczyć dzisiaj mamę. 

4. Poćwicz liczenie: ile ćwiartek potrzeba- https://learningapps.org/10114463 

5. Poćwicz liczenie : sekunda https://learningapps.org/9254079 

6. Wykonaj zadania:2 i 3 str 63, 2 i 3 str 64, 3 i 4 str 65- ćwiczenia matematyczne 

7. Zapoznaj się z pisownią:  

 
8. Wykonaj ćwiczenia 8,9,10 str. 68-ćwiczenia polonistyczne. 

https://www.youtube.com/watch?v=KafMmCQmL7s
http://zadania.szachowe.pl/matw1r.html
https://i.pinimg.com/originals/b3/8b/5c/b38b5cdfa8901af0a941e554fdcfe135.png
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g
https://www.youtube.com/watch?v=S8wjPm8wv-w
https://www.youtube.com/watch?v=qlF_irQXSpA
https://www.youtube.com/watch?v=gpR1L4jkIiQ
https://learningapps.org/10114463
https://learningapps.org/9254079


 

Religia 

Temat: Szczęśliwi Cisi. 

1. Zapisz w zeszycie: 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.  

2. Wykonaj ćwiczenie na str. 121. Zastanów się kim jesteś cichym czy krzykaczem? 
3. Obejrzyj prezentację https://www.youtube.com/watch?v=sL4VW3bUa0w 8 błogosławieństw.  
   

 

27.05.2020 r. 
 

Edukacja wczesnoszkolna 

Powtórzenie wiadomości o zdaniach. Zamiana równoważników zdań na zdania. 

Czytanie dialogu Czerwonego Kapturka z wilkiem. Obliczam połowę i ćwierć – 

jednostki czasu kalendarzowego. 
 

1. Przypominamy wiadomości o rodzajach zdań. Przeczytaj uważnie, zwróć szczególną 

uwagę na zdania wykrzyknikowe: 

 
 

2. Wykonaj ćw. 1 str 69, 2 i 3 str 70 

3. Powtarzamy i utrwalamy wiadomości o równoważniku: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sL4VW3bUa0w


 

4. Wykonaj ćwiczenie 4,5,6,str 72 - przypomnij i zapamiętaj jak zapisujemy dialog!- prace 

wyślij do sprawdzenia na podany adres b.muczynska@interia.pl (27.05.2020r.) 

5. Przypomnij i zapisz do zeszytu: 

 

 
6.Wykonaj zadanie w zeszycie: 

 
7. Wykonaj ćwiczenie 1,2,3,4 str67 – ćw. matematyczne. 

 

 

Język angielski 

 

Temat: ,,We’re having a party song’’ – piosenka oraz powtórzenie wiadomości z 5 

działu. 

Dzisiaj będzie piosenka oraz powtórzenie wiadomości z działu o dziennej rutynie. 

Otwórz podręcznik na stronie 65. 

Znajduje się tam piosenka, do której znajduje się link poniżej: 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/songs/songs_05?cc=pl&selLanguage=pl 

Tłumaczenie piosenki: 

Podnieś ręce, opuść ręce, 

Zaklaszcz i obróc się! 

Urządzamy przyjęcie wraz z naszymi wszystkimi przyjaciółmi, 

I mam nadzieję, że nigdy się nie skończy! 

Która godzina? 

Jest za pięć ósma. 

Tylko pięć minut czekania! 

Podnieś ręce, opuść ręce, 

Zaklaszcz i obróc się! 

Urządzamy  przyjęcie wraz z naszymi wszystkimi przyjaciółmi, 

I mam nadzieję, że nigdy się nie skończy! 

Która godzina? 

Jest 9:30. 

Wszyscy ustawiają się w kolejce/ w jednej linii/ jedni obok drugich! 

Podnieś ręce, opuść ręce, 

Zaklaszcz i obróc się! 

Urządzamy przyjęcie wraz z naszymi wszystkimi przyjaciółmi, 

I mam nadzieję, że nigdy się nie skończy! 

Która godzina? 

Za kwadrans 10. 

Wszyscy śpiewają znów tę piosenkę. 

mailto:b.muczynska@interia.pl
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/songs/songs_05?cc=pl&selLanguage=pl


Podnieś ręce, opuść ręce, 

Zaklaszcz i obróc się! 

Urządzamy przyjęcie wraz z naszymi wszystkimi przyjaciółmi, 

I mam nadzieję, że nigdy się nie skończy! 

Spróbuj zaśpiewać  Posłuchaj piosenki jeszcze raz, czy pamiętasz  jej znaczenie bez 

zaglądania do tłumaczenia?  

W ramach powtórzenia wiadomości przypomnij sobie słownictwo ze strony 59, link do 

słownika online: 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/picturedictionary/picturedictionary_05-

3?cc=pl&selLanguage=pl 

Pamiętasz już, że kiedy chcemy zapytać o której ktoś wykonuje daną czynność, pytamy: 

What time do you …..np. get up?- O której wstajesz? 

I get up at six o’clock.- Wstaję o 6. – o’clock, kiedy mamy pełną godzinę. 

I get up at half past six.- Wstaję o 6:30. 

Quarter to- za kwadrans 

Quarter past- kwadrans po 

Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na stronie 53 NA OCENĘ i prześlij na e-mail: 

magdasienkowska7@gmail.com Podpisz się w temacie wiadomości oraz w ćwiczeniach. 

 

 

28.05.2020 r. 

 

Edukacja wczesnoszkolna 

Wykonuję obliczenia pieniężne- połowa i ćwierć. Instrumenty dęte. Współczesne smoki- 

czytanie informacji o gadach. Opisywanie jaszczurki. 

1. 

 

 
 

2.Wykonaj ćwiczenia1,2,3 str 68.- ćw. matematyczne 

 

3. Obejrzyj film o puzonie:  

https://www.youtube.com/watch?v=1-w9vtSrTZM 

  

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/picturedictionary/picturedictionary_05-3?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/picturedictionary/picturedictionary_05-3?cc=pl&selLanguage=pl
mailto:magdasienkowska7@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=1-w9vtSrTZM


4. Zapoznaj się z informacją: 

 
 

5. Wykonaj ćw. 1,2,3,4 str. 109 

6. Przeczytaj lub poproś o przeczytanie tekstu „Współczesne smoki” str. 72-73 

7.Wykonaj ćwiczenia na str 73-74-ćw. polonistyczne 

8.Obejrzyj film o wyginięciu dinozaurów https://www.youtube.com/watch?v=O2T1CL2TT-g 

 

W-F 

Trening koszykarski z piłką – kozłowanie.  

Po zaopatrzeniu się w dowolną piłkę i zapoznaniu się z filmikiem: 

http://www.youtube.com/watch?v=-e4DqR8-GQg – przez 6 minut wykonujemy podstawowe 

i średnio zaawansowane ćwiczenia nauczające i doskonalące kozłowanie w koszykówce. 

Powodzenia!  

 

Zajęcia świetlicowe 

Temat: 26 maja Dzień Matki. Mama – wyjątkowe słowo na świecie. Słuchamy wierszy i 

piosenek o mamie. 

Zaproś Mamę do wspólnego słuchania. 

https://www.youtube.com/watch?v=ffFWHU_NQ7s 

https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME 

https://www.youtube.com/watch?v=CmUHzB0mrWw 

https://www.youtube.com/watch?v=gpR1L4jkIiQ 

 

 

29.05.2020 r. 

 

Edukacja wczesnoszkolna 

Czytanie (słuchanie) fragmentu książki „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. Nalepianie 

nalepek z imionami przyjaciół doktora Dolittle. Pisanie pytań do podanych odpowiedzi.  

Kolorowanie papugi. Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

 

1. Przeczytaj lub poproś o przeczytanie fragmentu lektury „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” 

str. 74- podręcznik j. polskiego 

2. Wykonaj ćwiczenia str 75-76-ćw. polonistyczne 

3. Rozwiąż zadanie 4 i 5 str.64, zad. 4i5 str. 66, 4 i 5 str.67- ćw. matematyczne 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O2T1CL2TT-g
http://www.youtube.com/watch?v=-e4DqR8-GQg
https://www.youtube.com/watch?v=ffFWHU_NQ7s
https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME
https://www.youtube.com/watch?v=CmUHzB0mrWw
https://www.youtube.com/watch?v=gpR1L4jkIiQ


W-F 

Trening piłki nożnej – prowadzenie piłki. 

 Po zaopatrzeniu się w dowolną piłkę i zapoznaniu się z filmikiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=rwv96NPdLj4– przez 6 minut wykonujemy ćwiczenia 

nauczające i doskonalące technikę prowadzenia piłki. Powodzenia!  

 

Język angielski 

Temat: The seaside in Britain- ćwiczenie umiejętności czytania. Lekcja kulturowa na 

temat przyrody w Anglii. 

Otwórz podręcznik na stronie 68. Znajduje się tam tekst o wybrzeżu i plażach w Wielkiej 

Brytanii. 

Tłumaczenie tekstu: 

Ta plaża jest położona w południowej Anglii. Nie ma na tej plaży piasku, a są tam kamyki. 

Kamyki są ładne. Morze jest zimne! Nie przepadam za wodą, ale lubię baseny 

pływowe(skalisty zbiornik wodny w pobliżu oceanu wypełniony wodą morską- tak jakby 

małe oczko wodne w skałach, fotografia ze strzałką w podręczniku). W nich znajdują się 

kraby i bardzo małe zwierzęta oraz rośliny. Na wybrzeżu jest wiele kawiarni. Moją ulubioną 

jest ta  z lodami, ale lubię też rybę z frytkami. Uważaj na mewy! 

Kocham wybrzeże.  

 
Tłumaczenie obrazków: 

Obrazek ze strzałką: Spójrz na rozgwiazdę w basenie pływowym. 

Obrazek z krabem: Kraby są zabawne! 

Obrazek z chłopakami nad morzem: Woda jest zimna. Skacz! 

Obrazek z rodziną jedzącą obiad: Jemy rybę z frytkami nad morzem. Mniam! 

Obrazek z mewą: Uważaj, mewy też lubią frytki. 

Odtwórz nagranie 3.17, które można pobrać na stronie: 

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

Explore Treetops dla klasy III, CD 3. 

 

Zrób notatkę w zeszycie z następującymi wyrazami: 

Starfish- rozgwiazda 

 
 

Pebbles- kamyki 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rwv96NPdLj4
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl


Seaside- wybrzeże/morze 

 
 

Fish and chips- ryba z frytkami  

 
 

Seagulls-mewy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonaj ćwiczenie 1 na stronie 56. Pomoże ci przeczytany tekst- podręcznik strona 68. 

Prześlij notatkę i wykonane ćwiczenie na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com  

mailto:magdasienkowska7@gmail.com

