
KLASA III 

 04.05.2020 r. 

  
Informatyka 
Temat: Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Zapoznaj się z zasadami właściwego korzystania z Internetu zwanymi netykietą: 

– Bądź kulturalny. 

– Szanuj zdanie innych osób. 

– Nie podawaj swojego nazwiska, adresu i numeru telefonu osobie, której nie znasz. 

– Nie obrażaj innych osób. 

– Nie przywłaszczaj sobie cudzych prac. 

– Nie działaj na szkodę innych osób. 

– Nie pisz wielkim literami całych zdań, gdyż będzie to oznaczało, że krzyczysz. 

– Nie nadużywaj emotikonów. 

– Zwracaj uwagę na poprawność ortograficzną i gramatyczną. 

W Internecie możesz spotkać się z niekulturalnym i złośliwym zachowaniem, czyli 

cyberprzemocą. 

Cyberprzemoc: wyśmiewanie i ośmieszanie innych za pomocą internetu albo telefonu 

komórkowego, przesyłanie filmów i zdjęć bez zgody osoby, której one dotyczą i którą 

ośmieszają, podawanie się za kogoś, kim się nie jest. 

Zapamiętaj – jeśli Ty lub Twoja koleżanka/kolega doświadczyły cyberprzemocy możesz 

zadzwonić pod numer 116111 i zgłosić problem lub poinformować osobę dorosłą.  

 

Uruchom przeglądarkę. W pole adresu wpisz: 116111.pl/dzieci. Zapoznają się z informacjami 

umieszczonymi na stronie. 

W pole adresu wpisz: sieciaki.pl/tv i obejrzyj kreskówkę Zasady bezpiecznego korzystania 

z Internetu: Chroń swoją prywatność. Tutaj link bezpośredni: 

https://sieciaki.pl/tv/0,wszystkie,1/id/108  

Wpisz w polu adresu przeglądarki: sieciaki.pl/warto-wiedziec/porady i zapoznaj się 

z informacjami dotyczącymi cyberprzemocy. Link bezpośredni: https://sieciaki.pl/warto-

wiedziec/porady/cyberprzemoc.  

Krótki sprawdzian 

Uzupełnij: 

1. Cyberprzemoc to:  

2. Jeśli doświadczysz cyberprzemocy, dzwonisz pod numer: 

3. Co oznacza pisanie wielkimi literami wiadomości w interneci? 

4.  Co zrobisz, kiedy ktoś obcy będzie cię zaczepiał w internecie? 

5. Kiedy możesz wysłać do koleżanki film, na którym jest twój kolega? 

6. Jakie znasz bezpieczne strony dla dzieci znajdujące się w internecie? 

Odpowiedzi prześlij w dniu 04.05.2020 na adres: klimarek@wp.pl. W temacie wiadomości 

wpisz swoje nazwisko, imię i klasę.  

 

Religia 

Temat: Przyjmujemy Pana Jezusa. 

1. Zapisz temat w zeszycie i zdanie z ramki w podręczniku na str. 126. 

2. Przeczytaj Obrzędy Komunii Świętej na str. 126 i wykonaj ćwiczenie 1, w zeszycie 

ćwiczeń na str. 103. Pokoloruj obrazki. 

Naucz się śpiewać piosenki https://www.youtube.com/watch?v=2g30piOtudE Jeden chleb 
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Edukacja wczesnoszkolna 

Kim zostanę, gdy dorosnę. Utrwalenie wiadomości o rzeczowniku i przymiotniku. 
1.Przeczytaj opowiadanie „Fryzjerka”- podręcznik str.12  Sprawdź, czy po przeczytaniu 

umiesz odpowiedzieć na pytania: 

Co się wydarzyło?  Jak zachowywała się Klara? 

2. Porządkowanie wyrazów i tworzenie zdań – wykonaj ćwiczenie 1 str. 11 

3. Przeczytaj wiersz Hanny Ożogowskiej „Krawcowa” i odpowiedz pełnym zdaniem na 

pytania w zeszycie. (zapisujemy same odpowiedzi) 

-O jakim zawodzie jest mowa w wierszu? 

-Co robi krawcowa? 

-Czy ten zawód jest nam potrzebny? 

-Jakie musi mieć umiejętności, aby wykonywać ten zawód? 

 
4. Zabawa pantomimiczna „Jaki zawód pokazuję?” Zabaw się z rodzicem lub rodzeństwem i 

za pomocą ruchu, mowy ciała i gestów pokazujesz wybrany zawód, zadaniem drugiej osoby 

jest odgadnięcie nazwy pokazywanego zawodu. 

5. Przypomnij wiadomości o rzeczowniku i przymiotniku i wykonaj ćwiczenie 2 i 3 str. 11 

6. Przeczytaj wiersz „Będę dorosły” str. 13 podręcznik cz.4 i  zapisz w zeszycie odpowiedzi  

na pytania: 

-Jak chłopiec wyobrażał sobie dorosłe życie? 

- Co dla Ciebie oznacza bycie dorosłym? 

7.Wykonaj ćw. 4,5,6 str.12 

 

W-F 

Przypominamy zasady podnoszeniu i przenoszenia ciężkich  przedmiotów. 

Obejrzyj  dwa filmiki o technice podnoszenia  i przenoszenia przedmiotów pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=tDh4lX1q0XA 

Pamiętając o  następujących zasadach ponoszenia ciężkich przedmiotów:  1. Ustaw się jak 

najbliżej przedmiotu, który zamierzasz podnieść. 2. Stopy rozstaw na szerokość ramion. 3. 

Obejmij mocno przedmiot rękami. 4. Zegnij kolana utrzymując proste plecy i wysoko brodę, 

napnij mięśnie brzucha. 5. Podnoś ciężar stopniowo, wstając unieś go mięśniami nóg. 6. 

Pamiętaj napinać mięśnie brzucha i nie zginać pleców! 7. Przy przenoszeniu ciężarów plecy 

powinny być również wyprostowane. 8. Trzymaj przenoszony przedmiot jak najbliżej tułowia 

– po rozgrzewce - wykonaj  kilkakrotne ćwiczenia w podnoszeniu  i przenoszeniu dowolnego, 

dosyć ciężkiego przedmiotu np.  wiaderka z warzywami na  odległość!  

Pamiętaj o tych radach unikniesz kontuzji a Twój kręgosłup będzie zdrowy!  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tDh4lX1q0XA


Zajęcia kreatywne 
Temat: Ojczyzna nasza Polska. Zabawa z puzzlami. 

Ułóż puzzle on-line- Godło Polski. Ja ułożyłam w 2 minuty, a Ty? 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/kwiaty/101533-crest-of-poland 

Ułożenie Flagi poszło mi szybciej, 58 sekund, ciekawe jak pójdzie Tobie? 
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/202546-%C5%BC%C5%82obek-flaga-polski 

Ułożenie Mapy Polski zajęło mi 3 minuty i 17 sekund. Może będziesz lepszy ? 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/226459-mapa-polski 

 

 

05.05.2020 r. 

 
Edukacja wczesnoszkolna 

Jak mieszkamy. Powtórzenie wiadomości o czasowniku. Ćwiczenia  z jednostkami 

długości – kilometr. 
1. Przeczytaj tekst z pamiętnika str.14 

 
Spróbuj ustnie wyjaśnić słowa:”mieć cały dom na głowie”, „ mój dom jest moją twierdzą”. 

Wykonaj ćw. 1 i 2 str. 13 ćw. 

2.Przeczytaj Wiersz Doroty Gellner „Dom” 

Gwiżdże wiatr, szumi wiatr, stuka, puka deszcz. 

Gra na rynnach, gra na szybach. 

A dom? 

Dom gra też! 

Trzeszczy podłogą i drzwiami, gra krokami na schodach, 

Dom gra, gdy śpiewa radio w pokoju lub kapie z kranu woda. 

Gdy dziecko za ścianą płacze…. 

To smutno, to wesoło…. 

Dom ciągle gra inaczej. 

Trzasnęła drzwiami winda i gra piosenkę na linach. 

Piosenka windy to na dół, to znów do góry się wspina. 

Stanęła na moim piętrze, zagrała w zamku kluczami, 

od progu zawołała: -Dzień dobry!- głosem mamy. 

-Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania: 

Jakie dźwięki słyszymy w domu? 

W jaki sposób one powstają? 

Czy są to dźwięki wesołe czy smutne? 

Jaki dźwięk jest najprzyjemniejszy? 

W jaki sposób gra twój dom? 

3. Powtórzenie wiadomości o czasowniku – podręcznik str. 15 

Wykonaj ćwiczenie 4 i 5 str 15- podręcznik cz.4 język polski. Wykonaj ćwiczenia 4,5,6 str. 

14 –ćw. 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/kwiaty/101533-crest-of-poland
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4. Określ liczbę, osobę i czas podanych czasowników w zeszycie i prześlij do sprawdzenia na 

adres email b.muczynska@interia.pl 

Budowaliśmy, mieszkam, pojedziemy, sprząta, rysowała, idziecie, powiedziałeś, przyniosę, 

oglądasz, narysujemy, mieszkało,  zaśpiewają, chodzisz, czytałeś,  śpiewacie, maluję, maluje. 

5. Przypomnij ostatnio poznaną jednostkę długości – kilometr i wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5 

str. 50-ćw. matematyczne 

6.W zeszycie rozwiąż zadania: 1,2,3 str. 55 podręcznik matem.- pytanie, rozwiązanie, 

odpowiedź (zadania dla uczniów z dostosowaniem wymagań do możliwości), a 1,2,3i 4 str.55 

dla pozostałych   - pracę wyślij na adres b.muczynska@interia.pl 

7.Wybierz się na wycieczkę online i zwiedzaj Warszawę http://www.holoit.com/warsaw/pl/ 

8. Poćwicz części mowy  

http://static.scholaris.pl/resource_imp/110/110589/PLIKI_1/ESP1151_05.pdf 

 

Religia 

Temat: Kochać, jak Jezus. 

1. Zapisz temat w zeszycie i Przykazanie Miłości do bliźniego: 

,,Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego”  

2. Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 128-129. 

3. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 1 i 2 na str. 104-105, pokoloruj obrazki i prześlij na 

krolewiczw1@wp.pl 

3. Naucz się śpiewać piosenki https://www.youtube.com/watch?v=5cTwcXzXdfg Kiedyś o 

Jezu… 

 

 

06.05.2020 r. 
 

Edukacja wczesnoszkolna 

Mój świat. Pisownia wyrazów z „rz”. Rozwiązywanie zadań z treścią na obliczanie 

dużych odległości. 

1. Przeczytaj tekst „Jeż” str. 16 podręcznik polonistyczny. Po zapoznaniu z tekstem 

odpowiedz pisemnie na pytania: 

Dlaczego mężczyzna i kobieta zbudowali dom z pięknym ogrodem? 

Co stało się z ich ogrodem? 

Jak myślicie, dlaczego ogród stracił swoje intensywne kolory? 

Kto mieszka w domu dziecka? 

W jakich barwach był dom, w którym mieszkał chłopiec? 

Jak myślisz dlaczego dom był szary i wcale nie wyglądał wesoło? 

Co to znaczy, że ciało chłopca było pokryte kolcami? 

Kiedy chłopiec zaczął chować kolce? 

Kiedy powróciły do ogrodu kolory? 

Odpowiedzi zapisz pełnym zdaniem i wyślij pracę do sprawdzenia b.muczynska@interia.pl 

2. Przypomnij sobie pisownię wyrazów z „rz” oraz utrwal pojęcia równoważnik i 

bezokolicznik  i wykonaj ćwiczenia - 3,4,5 str.16 

3.Przypomnij  jak rozwiązujemy zadania tekstowe. Będziesz rozwiązywać zadania z treścią 

na obliczanie dużych odległości. Odczytywać z tabeli odległości drogowe w kilometrach 

między niektórymi stolicami państw w Europie i układać pytania do informacji w tabeli. 

4. Rozwiąż zadania w ćwiczeniach matem. Zadanie 1,2,3 str 51 
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Język angielski 

 

Temat: Daily routine- codzienne obowiązki. 

Dzisiaj poznamy i utrwalimy słownictwo z tego działu. Zajrzyj do słownika online, klikając 

na obrazek usłyszysz jego angielski odpowiednik.: 

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

3?cc=pl&selLanguage=pl 

Notatka do zeszytu: 

Have a shower- brać prysznic 

Do homework- odrabiać pracę domową 

Have lunch- jeść drugie śniadanie 

Go to Bed- iść spać 

Watch TV- oglądać telewizję 

Go to school- iść do szkoły 

Get up- wstać 

Go Home- iść do domu 

Po przepisaniu notatki otwórz nagranie, które znajduje się do pobrania na stronie:  

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

Explore Treetops III Class Audio CD 3. 

Ćwiczenie 1 podręcznik strona 59. Nagranie 3.2  

Słuchamy i wskazujemy palcem, który to obrazek. 

Odpowiedz w zeszycie na pytania: 

1. What time do you go to school?- O której idziesz do szkoły? 

2. What time do you go to bed?- O której idziesz spać? 

Skorzystaj z podpowiedzi- dialog na samym dole strony 59 w podręczniku. 

Na pytanie what time do you have dinner/ go to school?- odpowiadamy AT nine o’clock. – 

Przyimek AT i godzina. 

Jeżeli mielibyśmy pytanie: What time is it?- Która godzina? Odpowiedzielibyśmy: IT’S-

Jest… nine o’clock.- Jest dziewiąta. 

Przyślijcie na e-mail magdasienkowska7@gmail.com notatkę oraz odpowiedzi na dane 

pytania do 06.05.2020 r. 

 Ćwiczenia interaktywne:  

https://wordwall.net/pl/resource/1841823/angielski/daily-routine-iii-unit-5-oxford 

https://wordwall.net/play/1842/079/874 

Polecam wam wykonać te ćwiczenia przygotowane przeze mnie. 
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