
KLASA III 

11.05.2020 r. 
 

INFORMATYKA  

Temat: Programowanie – Podróż wodna. 

Wejdź na stronę https://code.org/minecraft i rozpocznij swoją „Podróż wodną”. 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

Pisownia czasowników z przeczeniem „nie” na podstawie tekstu „O poznańskich 

koziołkach”. 

1.Przeczytaj legendę „O poznańskich koziołkach” – podręcznik cz. 4 str 23, zwracając uwagę na 

zasady pisowni czasowników z przeczeniem „nie”. 

2. Przyjrzyj się wzorowi zapisanemu w ćwiczeniu 7 str.21-ćw.j.pol. i przekształć podane zdania 

w zdania rozkazujące, w których występują czasowniki z przeczeniem „nie”. 

 
3. Uzupełnij zdania w ćwiczeniu 8 str. 21 

4. Rozszyfruj wiadomość –ćw. 9 str21, zapisz ją w zeszycie  i zapamiętaj. 

 

 
5. Z każdej karty wybierz po 2 wyrazy, ułóż z nimi zdania i wpisz do zeszytu. 

 
RELIGIA 

Temat: Maj miesiącem Maryi. 

1. Posłuchaj lekcji religii o Maryi: https://www.youtube.com/watch?v=IDDrAXQmMWk Kim 

jest Maryja? 

2. Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=2R2g143RjSo  Katecheza Ks. Biskupa 

Antoniego Długosza – Matka Boża z Fatimy 13 maja. 

3. Zaśpiewaj wspólnie z rodziną: https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY  Litania 

Loretańska do N M Panny. 

 

https://code.org/minecraft
https://www.youtube.com/watch?v=IDDrAXQmMWk
https://www.youtube.com/watch?v=2R2g143RjSo
https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY


 

ZAJĘCIA SZACHOWE 

Temat: Powtarzamy zasady matowania ciężkimi figurami. 

Otwórz link http://zadania.szachowe.pl/matw1h.html - Zadania szachowe- białe dają mata w jednym 

posunięciu! Pamiętaj, że w nagłówku jest informacja jakimi figurami grasz. Po prawej stronie 

szachownicy masz informację ile zadań masz do wykonania, ile zadań wykonałeś, ile razy 

próbowałeś wykonać jedno zadanie. Twoje zadanie to wykonać 10 zadań (Mat w jednym) zrobić 

zdjęcie ekranu po wykonaniu zadań tak aby widoczna była metryczka po prawej stronie 

szachownicy i wysłanie na adres marianna_klimaszewska@wp.pl. W temacie emaila wpisz swoje 

imię i nazwisko. Powodzenia  

 

W-F 

Wykonujemy ćwiczenia równoważne ciała.  

Po obejrzeniu filmiku o linku:  https://www.youtube.com/watch?v=0ih61-uU-zk  przystępujemy 

do kilkuminutowej rozgrzewki. Następnie wykonujemy 4 ćwiczenia równoważne w 3 seriach. 

Powodzenia! 

 

 

 

12.05.2020 r. 
 

Edukacja wczesnoszkolna 

Z wizytą w pasiece. Słowa i melodia piosenki  „Mój świat”. Wprowadzenie pojęcia wiek. 

1.Przeczytaj lub wysłuchaj opowiadania Cecylii Lewandowskiej „Pasieka” 

 
 

2. Odpowiedz na pytania (zapisujemy tylko odpowiedzi): 

Jak wyglądają ule? 

Jak nazywa się teren z ustawionymi ulami? 

Do czego pszczołom służy mostek? 

Jakie warunki panują w ulu? 

Czym zajmują się pszczoły? 

Co ludzie robią z nadmiarem miodu w ulach? 

http://zadania.szachowe.pl/matw1h.html
mailto:marianna_klimaszewska@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=0ih61-uU-zk


3. Przyjrzyj się zdjęciom i zapoznaj się z tekstem w podręczniku str 24-25 i spróbuj ustnie opisać 

pszczołę. 

4. Wpisz tabelę „Znaczenie pszczół” do zeszytu:

 
5. Wykonaj ćw. 1 i 2 str. 22 

6. Zapoznaj się z tekstem piosenki „Mój świat” – ćwiczenia str. 111, a następnie spróbuj ja 

zaśpiewać : https://www.youtube.com/watch?v=zuFz2UOi_AQ 

7.  Zapoznaj się z informacją o tańcu ludowym – kujawiak – podręcznik str. 118 i obejrzyj film 

instruktażowy jak tańczy się kujawiaka: https://www.youtube.com/watch?v=ENqD-2XdhBI  

https://www.youtube.com/watch?v=w8Ihy2yIH_8 

8. Spróbuj zatańczyć:  https://www.youtube.com/watch?v=Q1L1gD_ztrY 

 

9. Zapisz w zeszycie i zapamiętaj: 

 
10.Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1,2,3 str 58-podręcznik mat. 

 

RELIGIA 

Temat: Maryja pierwsza wśród błogosławionych. 

1. Wykonaj ćwiczenie 1ze str. 110-111 w zeszycie ćwiczeń.  

2. Posłuchaj Litanii Loretańskiej i uzupełnij ćwiczenie 2 ze str. 112 w zeszycie ćwiczeń. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY  Litania Loretańska do N M Panny. 

3. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=t-cuHEYk-kk  Królowa z Jasnej Góry. 

4. Zaśpiewaj dla Maryi piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=s3Ski-eVn64   Piosenka o 

Matce Bożej. 

https://www.youtube.com/watch?v=6tY9OimUpoc  Była Cicha i piękna jak wiosna. 

5. Przeczytaj fragment z podręcznika na str. 132 ,,Jak dostać się do nieba”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zuFz2UOi_AQ
https://www.youtube.com/watch?v=ENqD-2XdhBI
https://www.youtube.com/watch?v=w8Ihy2yIH_8
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Edukacja wczesnoszkolna 

Zapisywanie lat. Obliczanie i zapisywanie wieków. Rozwiązywanie zadania z treścią. 

Pisanie notatki o pracy pszczelarza. Pisownia wyrazów z dwuznakiem „sz”. 

 

1. 

 
2.  

 
 

3. Wykonaj ćwiczenia 1-5 na str. 54-ćw. mat. i wyślij do sprawdzenia  na 

b.muczynska@interia.pl   (13.05.2020r) 

 

4. Zapoznaj się z tekstem na str. 25-podręcznik jęz. polskiego i wykonaj ćwiczenie 4 str.25 w 

zeszycie. 

 

5.Wykonaj ćwiczenie 5 i 6 str.23-ćw. jęz. polskiego (dla chętnych 2 str.22 i 4 str 23). 

 

 

 

 

  

mailto:b.muczynska@interia.pl


Język angielski 

Temat: Her/his daily routine- opisywanie dnia innej osoby. 

Piszemy w zeszycie: 

His- jego 

Her- jej 

She-ona 

He-on 

Daily routine- codzienne czynności, codzienna rutyna 

Otwieramy podręcznik strona 61. 

Komiks opowiada o dziewczynie, czyli she-ona. Będziemy opisywać, co ona robi, patrząc na 

zegary i wpisując odpowiednio w ćwiczeniu 2 czynności do godzin. 

Proszę zrobić ćwiczenie 2 str 61 w podręczniku w zeszycie. Nazwy czynności były na 

poprzednich zajęć. Na ocenę wykonaj ćwiczenie 1 strona 50 w zeszycie ćwiczeń. Wyślij do mnie 

na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com  

Dla utrwalenia zagadnień z lekcji zagraj:   

https://wordwall.net/play/2094/796/857  

https://wordwall.net/play/2094/796/835  

 

 

14.05.2020 r. 
 

Edukacja wczesnoszkolna 

Czytanie tekstu i udzielanie odpowiedzi. Szukanie czasowników. Przepisywanie rzeczowników i 

określanie ich rodzaju. Przepisywanie wyrazów w kolejności alfabetycznej. Powtórzenie cyklu 

rozwojowego pszczoły. Obliczamy upływ czasu. 

1. Rozwiąż zadania  2 i 4 str. 60 podręcznik mat. w zeszycie (pytanie, rozwiązanie, odpowiedź) 

2. Wykonaj wybrane 3 ćwiczenia str.55 – ćw.mat., które potrafisz zrobić samodzielnie(dla 

chętnych wszystkie) . 

3. Powtarzamy wiadomości o czasowniku i rzeczowniku. 

Przypomnij jak układamy wyrazy w kolejności alfabetycznej 

 
Powtórzenie –  wykonaj samodzielnie strony 35-36 – ćwiczenia jęz. polskiego –pracę wyślij do 

sprawdzenia na adres b.muczynska@interia.pl (14.05.2020r.) 

 

4.  Obejrzyj film „Z kamerą wśród pszczół” https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE 

Obejrzyj film jak powstaje miód http://static.scholaris.pl/main-file/764/opowiesc-o-

miodzie_49794.swf 

mailto:magdasienkowska7@gmail.com
https://wordwall.net/play/2094/796/857
https://wordwall.net/play/2094/796/835
mailto:b.muczynska@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
http://static.scholaris.pl/main-file/764/opowiesc-o-miodzie_49794.swf
http://static.scholaris.pl/main-file/764/opowiesc-o-miodzie_49794.swf


W-F 
Wykonujemy ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.  

Po obejrzeniu filmiku o linku: https://www.youtube.com/watch?v=plq6-5pWP-M      

wykonujemy kilkuminutową rozgrzewkę .  Z wykorzystaniem kocyka, maty – wykonujemy 

8 ćwiczeń  zaprezentowanych w filmiku. Silny brzuch pozwoli nam zachować prawidłową 

postawę ciała  i uniknąć w przyszłości wielu chorób.  Powodzenia! 

 

 

15.05.2020 r. 
 

Edukacja wczesnoszkolna 

Krajobraz Mazowsza. Sztuka ludowa przejawem tożsamości Kurpiów. Wykonanie kurpiowskiej 

wycinanki. Ćwiczenia utrwalające działania na liczbach czterocyfrowych. Łączenie lat  

z wiekiem. Obliczenia wagowe. 

1. Przeczytaj informację o Mazowszu – podręcznik j. polskiego str.44-45. 

Spróbuj ustnie opisać krajobraz Mazowsza uwzględniając w swojej wypowiedzi: ukształtowanie 

terenu, przepływające przez Mazowsze rzeki, największe miasto, występujące puszcze, atrakcje 

turystyczne, charakterystyczne rośliny i zwierzęta. 

2. Obejrzyj krótki film o Mazowszu https://www.youtube.com/watch?v=67_SYxwyCDA 

Mazowsze –podróże przyjazne naturze  https://www.youtube.com/watch?v=67_SYxwyCDA 

3. Jak zrobić wycinankę kurpiowską https://www.youtube.com/watch?v=wjFgyM_ymXA 

4.Obejrzyj i spróbuj wyciąć kurpiowską leluję https://www.youtube.com/watch?v=syMQ-SApU_w   

- wyślij pracę do sprawdzenia na e-mail b.muczynska@interia.pl  - wycinanki lub leluji. 

5. Wykonaj samodzielnie quiz dotyczący Mazowsza w ćwiczeniach  str.45 ćw.1 

6. Powtórzenie i utrwalenie – wykonaj samodzielnie  ćwiczenia powtórzeniowe z matematyki  

str. 56-57 ćw. mat. i wyślij do sprawdzenia b.muczynska@interia.pl  (do18.05.2020r.) 

 

W-F 

Wykonujemy ćwiczenia wzmacniające  kręgosłupa (odcinka  lędźwiowego i piersiowego). 

Po obejrzeniu filmiku o linku: https://www.youtube.com/watch?v=eZAhEDYSYOo - po 

uprzednim maksymalnym pogłośnieniu dźwięku – wykonujemy kilkuminutową rozgrzewkę.  

Z wykorzystaniem kocyka, maty - wykonujemy ćwiczenia zaprezentowane w filmiku.  Zdrowy  

i silny kręgosłup pozwoli nam na zachowanie prawidłowej postawy ciała i uniknięcie chorób  

i bólu na stare lata.  Powodzenia!                                                                                                        

                                                             

Język angielski 

Temat: What’s the time? –podawanie godziny. 

Już omawialiśmy godziny. Dziś będzie bardziej zaawansowanie, będą minuty.  

What’s the time? – która godzina? 

It’s eleven o’clock. – Jest jedenasta. 

What time do you have breakfast?- O której jesz śniadanie? 

I have breakfast at seven o’clock. 

Pamiętajmy jak się odpowiada na te pytania.  

Podręcznik strona 62, ćwiczenie 1 

Odtwarzamy nagranie 3.18, skrypty są na stronie: 

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

Explore Treetops dla klasy III Class Audio 3. 

Powtarzamy za lektorem wymowę. 

Zapisujemy w zeszycie objaśnienia: 

https://www.youtube.com/watch?v=plq6-5pWP-M
https://www.youtube.com/watch?v=67_SYxwyCDA
https://www.youtube.com/watch?v=67_SYxwyCDA
https://www.youtube.com/watch?v=wjFgyM_ymXA
https://www.youtube.com/watch?v=syMQ-SApU_w
mailto:b.muczynska@interia.pl
mailto:b.muczynska@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=eZAhEDYSYOo
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl


Quarter- kwadrans/ 15 minut 

Half past-połowa/trzydzieści po 

Quarter PAST- 15 minut PO 

Quarter TO- ZA 15 minut 

It’s quarter past seven.- Jest kwadrans po siódmej. 

It’s half past seven.- Jest trzydzieści po siódmej. 

It’s quarter to eight.- jest za piętnaście ósma. 

It’s eight o’clock.- jest ósma. 

Wykonaj ćwiczenie 1 na stronie 51 w zeszycie ćwiczeń i prześlij na mój e-mail: 

magdasienkowska7@gmail.com 
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