
KLASA III 

15.04.2020 r. 
 

Edukacja wczesnoszkolna 

Tajemnicze głosy. Ćwiczenia utrwalające poznane części mowy. 

1.Przeczytaj  teksty –podręcznik s. 86-87(albo poproś o przeczytanie) 

 
Sprawdź w atlasie zwierząt, jakie inne płazy występują w Polsce. Zapisz ich nazwy w zeszycie. 

2. Wykonaj  ćwiczenia 1,2,3 str. 78 

3.Przypomnij wiadomości o poznanych częściach mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, 

przysłówek-zajrzyj pod te  linki, a pomogą Tobie w tym ćwiczeniu:  

https://learningapps.org/8925470, 

https://learningapps.org/9225138, https://learningapps.org/9462444, 

https://learningapps.org/6800978, a następnie wykonaj ćwiczenia str. 79- ćwiczenie 4,5,6. 

4.Poznawanie liczb czterocyfrowych. 

 

 

https://learningapps.org/8925470
https://learningapps.org/9225138
https://learningapps.org/9462444
https://learningapps.org/6800978


 
-Zapisz w zeszycie  liczby słowami:(np.; 2623-dwa tysiące sześćset dwadzieścia trzy) 

4565,6923,6855,40056. 
 

Język angielski 

Temat: Round up- powtórzenie wiadomości z działu 4.  

Otwórz podane linki( słownik online): 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/picturedictionary/picturedictionary_04-

1?cc=pl&selLanguage=pl 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/picturedictionary/picturedictionary_04-

2?cc=pl&selLanguage=pl 

Dzisiaj powtórzymy słownictwo i zwroty z działu 4. 

Podręcznik, strona 52- ćwiczenie 1 i 2. 

W ćwiczeniu 1 chodzi o to, aby sprawdzić siebie. Czy znasz angielskie znaczenie każdego z 

obrazków?  

W ćwiczeniu 2 trzeba połączyć pytania do odpowiednich odpowiedzi. 

Tłumaczenie pytań: 

1. Co jesz na lunch? 

2. Która godzina? 

3.  O której jesz obiad? 

Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie. 

 

 

16.04.2020 r. 
 

Edukacja wczesnoszkolna. 

Noś się z klasą. Stroje dawniej i dziś. 
1. Przeczytaj kartkę z pamiętnika- podręcznik str88  i wykonaj ćwiczenie2 str 80. Pomocne będzie 

wyjaśnienie trudniejszych wyrażeń i zwrotów: Co oznacza, że dana osoba nosi się z klasą – jest to 

osoba gustownie ubrana, strój cechuje niewymuszona elegancja, zawsze ubiera się stosownie do 

okazji. 

Najpierw zastanów się czym jest elegancja? Czy tak pomyślałaś,(łeś)?  Przeczytaj poniższy tekst: 

Osoba elegancka to osoba, która ubiera się i zachowuje w sposób świadczący o dobrym guście lub 

dobrym zachowaniu. Elegancja to  ponadczasowość, subtelność kolorów, umiar, równowaga i 

szlachetność tkanin. Do elegancji zaliczamy między innymi : dobre wychowanie, rycerskość, 

szlachetność, dobry smak w ubiorze, wytworność bycia, czar. Najwięksi projektanci mody na temat 

elegancji wypowiadali się w następujący sposób: ”Tajemnica elegancji leży w prostocie – (Christian 

Dior), „Elegancja nie jest rzucaniem się w oczy. Elegancja to pozostanie w pamięci – (Giorgio 

Armani). 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/picturedictionary/picturedictionary_04-1?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/picturedictionary/picturedictionary_04-1?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/picturedictionary/picturedictionary_04-2?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/picturedictionary/picturedictionary_04-2?cc=pl&selLanguage=pl


2. Przypomnij co znaczy wyraz bliskoznaczny, a co przeciwstawny. Wykonaj ćwiczenie 3 str.80 – 

(bez kropki) 

3.Zapoznaj się z ważną informacją „Niektóre wyrazy można zastąpić innymi, aby uniknąć 

powtórzeń i skrócić wypowiedź”. 

  
4. Wykonaj ćwiczenie 4 i 5 str.81 

5.  Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie : „Co znaczy powiedzenie nie szata zdobi człowieka? 

6. Wytnij z wycinanki matematycznej z ćwiczeń kartoniki z cyframi od 0 do 9 i wykonaj 

ćwiczenia matematyczne 1,2,3,4 str. 43. 
 

Zajęcia kreatywne /w ramach zajęć świetlicowych/ 

Temat: Zdrowe odżywianie. 

Zachęcam do objerzenia filmów Chrumasa dostępnych w podanym linku: 

http://www.pamietnikchrumasa.pl/filmy/ 
 

W-F 
SF: Wzmacniamy mięśnie kończyn dolnych. Wykonujemy test skoczności według indeksu sprawności 

fizycznej K. Zuchory. 

Zajęcia rozpoczynamy przynajmniej 5-minutową rozgrzewką ogólną, taką jak na lekcji wych. 

fizycznego, z akcentem na rozgrzanie i rozciągnięcie mięśni i stawów kończyn dolnych (serie różnego 

rodzajów przysiadów, „skipów”, półszpagatów”, unoszeń kończyn ). Następnie wykonujemy 

dwukrotny test skoczności, przy pomocy asystenta – o ile możliwe -  zwracając uwagę na 

bezpieczeństwo (odległość od ściany, porowate podłoże, odpowiednie obuwie). Zalecam aby 

ćwiczenia te wykonywać przynajmniej przez kilka dni. Zaliczenie próby nastąpi po powrocie do 

szkoły,  po kwarantannie.  Link strony z próbami testu Zuchory: http://sporttopestka.pl/test-

sprawnosci-fizycznej-indeks-zuchory/ 
 

 

17.04.2020 r. 
 

Edukacja wczesnoszkolna 
1. Dopasuj nazwy do liczb: https://learningapps.org/3505494,  

2. Uporządkuj liczby na osi liczbowej; https://learningapps.org/4223316 

3.Połącz w pary liczby zapisane słowami i cyframi: https://learningapps.org/6284548 

4. Przypomnij jak rozpoznajemy liczby parzyste : https://learningapps.org/1120894 

5. Wykonaj ćwiczenie 1,3,4 str.44- ćw. matematyczne. 

6. Przeczytaj tekst albo poproś o przeczytanie rodzica lub starsze rodzeństwo –str. 92-93 i ustnie 

odpowiedz na ćwiczenie1 str. 93 

7. Uzupełnij ćwiczenia 1,2,3 str 84 

8. Obejrzyj film: „Niezwykłe włókna” -  

https://www.youtube.com/watch?v=R-69K2Ue99k 

9. Wykonaj ćwiczenie 4 i 5 str85. 

10. Obejrzyj film „Tak powstaje jedwab” https://www.youtube.com/watch?v=1emRAvIUWhs 

11. Może zaciekawi ciebie „Jak powstaje lniane płótno?” 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6KWU3ohe2s 

  

http://www.pamietnikchrumasa.pl/filmy/
http://sporttopestka.pl/test-sprawnosci-fizycznej-indeks-zuchory/
http://sporttopestka.pl/test-sprawnosci-fizycznej-indeks-zuchory/
https://learningapps.org/3505494
https://learningapps.org/4223316
https://learningapps.org/6284548
https://learningapps.org/1120894
https://www.youtube.com/watch?v=R-69K2Ue99k
https://www.youtube.com/watch?v=1emRAvIUWhs
https://www.youtube.com/watch?v=Z6KWU3ohe2s


W-F 

AF: Wzmacniamy mięśnie brzucha poprzez ćwiczenia kształtujące.    

Zajęcia rozpoczynamy przynajmniej 5-minutową rozgrzewką ogólną, taką jak na lekcji wych. 

fizycznego. Następnie, po zapoznaniu się z ćwiczeniami na brzuch zaprezentowane na filmiku 

przez instruktorkę I. Tyszko -

https://www.youtube.com/watch?time_continue=644&v=e3g2hnbLEE4&feature=emb_title stara

my się wykonywać trening przynajmniej  3 razy w tygodniu przez dziesięć minut,  które sprawią, 

że  brzuch stanie się szczupły i mocny. Ćwiczymy przez 50 sekund, po czym odpoczywamy 10 

sekund. I kolejne ćwiczenie - 50 sekund, i znów 10 sekund przerwy.  

Dziesięć takich ćwiczeń da Ci poczuć, że faktycznie masz mięśnie brzucha. Powodzenia! 

 

Język angielski 

Temat: Round up- dział 4. Ćwiczenie na słuchanie ze zrozumieniem. 

Otwórz podręcznik na stronie 53. 

Potrzebne będą ci nagrania do zajęć, które można pobrać ze strony: 

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

Explore Treetops III, Class Audio 2, nagranie 2.29 do ćwiczenia 4/53. 

Posłuchaj nagrania. Zapisz w zeszycie poprawną odpowiedź.  Prześlij mi zdjęcie ze swoimi 

odpowiedziami na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com  Nie zapomnij się podpisać w temacie 

wiadomości   

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=644&v=e3g2hnbLEE4&feature=emb_title
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl
mailto:magdasienkowska7@gmail.com

