
KLASA III 
 

23.04.2020 r. 
 

Zajęcia świetlicowe 

Temat: Światowy Dzień Ziemi. 

Wejdź na stronę i posłuchaj piosenek: 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

obejrzyj bajkę edukacyjną „Czysto, ładnie i bez śmieci …” 

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

Edukacja wczesnoszkolna 

Życie i twórczość Hansa Christiana Andersena. 

1. Zapoznaj się z notatką biograficzną i napisz w zeszycie odpowiedzi pełnym zdaniem na 

pytania (do wysłania możesz napisać w Wordzie) i wyślij pracę do sprawdzenia na: 

b.muczynska@intria.pl- 23.04.2020r. 

Gdzie urodził się H. CH. Anadersen? 

Kim chciał zostać? 

Co przyniosło jemu sławę? 

Na ile języków zostały przetłumaczone jego baśnie? 

Którą z jego baśni lubisz najbardziej i dlaczego? 

 
 

2. Powtórzenie wiadomości o rzeczowniku i przymiotniku – wykonaj ćwiczenie 2,3 i 4 str6 

ćwiczenia cz.4 edukacja polonistyczna. 

3. Edukacja matematyczna 

 
4.Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 str.46- ćw. matematyczne 

5. Poćwicz liczenie dziesiątkami : https://learningapps.org/1342503 

6. Dla chętnych –wielkanocny trening w liczeniu  https://learningapps.org/3439228 

 

W-F 

Utrwalamy zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  

Proszę zapoznać się  zasadami udzielania pierwszej pomocy zaprezentowanymi na filmiku o 

linku: https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo i  następnie wykonaj prawidłową 

 symulację masażu serca i  sztucznego oddychania. Powodzenia! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I
https://www.youtube.com/watch?v=uWLFOUKkzGA
mailto:b.muczynska@intria.pl-
https://learningapps.org/1342503
https://learningapps.org/3439228
https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo


24.04.2020 r. 
 

Edukacja wczesnoszkolna 

1.H. Ch. Andersen- wybierz aplikację i poćwicz https://learningapps.org/9913002 

2.Przeczytaj baśń(albo poproś o przeczytanie rodzica lub rodzeństwo) „Brzydkie 

kaczątko”podr cz.4. Str.8 

3. Wykonaj uważnie ćwiczenia 1,2, rozwiąż rebus -3 str 7 –ćw.polonistyczne 

4. Zapoznaj się z dodawaniem i odejmowaniem liczb czterocyfrowych 

 

 
5. Wykonaj ćwiczenie 3 i 4 str.46 –ćw. matematyczne 

 

W-F      

Doskonalimy przewrót w przód 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=tl1CNwQDbfc  Do zajęć potrzebny 

będzie kocyk i osoba asekurująca  (najlepiej osoba pełnoletnia) wykonanie przewrotu. 

Zwracamy uwagę na zasady BHP: przed przewrotami wykonujemy rozgrzewkę, przy 

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

angażujemy również asystenta! Powodzenia! 

 

Język angielski 

Temat: ‘’The body’’- informacje dotyczące budowy człowieka. 

Podręcznik strona 54. Otwórz nagranie 2.30, CD 2, którą można pobrać na stronie: 

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

I powtarzamy. 

Bones- kości 

Muscles-mięśnie 

Tłumaczenie zdań o kościach: 

W ludzkim szkielecie można zauważyć wiele kości. Kości wspierają ciało i chronią 

organy/narządy. 

Tłumaczenie zdań o mięśniach: 

Mięśnie pomagają nam się ruszać. Serce jest mięśniem. 

Zapisz w zeszycie: 

An elbow- łokieć 

A knee-kolano 

A neck- szyja 

A backbone- kręgosłup 

A skull-czaszka 

Biceps-muskuły/biceps 

A heart- serce 
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