
KLASA III 
18.05.2020 r 

Informatyka  
Temat: Programowanie – W poszukiwaniu przygód 

Wejdź na stronę https://code.org/minecraft i rozpocznij „Poszukiwanie przygód z 

Minecraftem”. Wykonaj przynajmniej 6 zadań. 

 

Edukacja wczesnoszkolna 

Wszystko kwitnie. Budowa kwiatu. Cechy roślin owadopylnych i wiatropylnych. 

Określanie osoby i liczby czasowników i rodzaju rzeczownika. 

 

1. Zapoznaj się z tekstem str 46-47, zwróć uwagę na cechy charakterystyczne kwiatów 

(budowa, kolor, kształt, rola, zapach).  Zapoznaj się z budową kwiatu- naszkicuj w 

zeszycie: 

 
2. Wykonaj ćwiczenia 1 i 2 str 46 –ćw. pol. 

3.Zapoznaj się z notatką przedstawiającą różnice między kwiatami wiatropylnymi a 

owadopylnymi. 

 
4. Wykonaj ćwiczenie 3 str 46-ćw. polonistyczne 

5.Powtórz wiadomości o czasownikach i rzeczownikach wykonując ćwiczenia 4,5,6,7,8 str 47-48.  

Zajęcia szachowe 

Temat: Zadania szachowe – podwójne uderzenie. 

Otwórz poniższy link i wykonaj 10 zadań podwójnego uderzenia. Pamiętaj, że te zadania 

wykonujemy jednym ruchem. Wykonane zadanie prześlij na mojego maila. Powodzenia. 

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

https://code.org/minecraft
http://zadania.szachowe.pl/widelki.html


Religia 

Temat: Otrzymujemy misję! 

1. Obejrzyj film i wykonaj ćwiczenie 1 w zeszycie ćwiczeń na str. 113-114. 

https://www.youtube.com/watch?v=SSAaGrG1V-k  Najświętsza Maryja Panna 

2. Przeczytaj tekst w podręczniku na str.135-136 i wykonaj ćwiczenie 2 na str.115 w zeszycie 

ćwiczeń. Do uzupełnienia użyj odpowiednie słowa z ramki: 

  

Apostołom, Biskupi i Kapłani, Kościele, Chrzest, Parafii. 

 

(O znalezienie odpowiednich dat świąt poproś o pomoc rodziców) 

 

W-F 

Wykonujemy ćwiczenia rozwijające zdolności koordynacyjne. 

Po obejrzeniu filmiku o linku: https://www.youtube.com/watch?v=NksAkwcgGz0, 

przygotowaniu przyborów do ćwiczeń - krzesła i kocyka lub karimaty  - przystępujemy do 

kilkuminutowej rozgrzewki.  Następnie wykonujemy 9-minutowy cykl ćwiczeń rozwijających 

koordynację ruchową niezbędną nam w życiu codziennym.  Powodzenia! 

Zajęcia świetlicowe 

Temat: Urok kwitnących sadów. Od kwiatu do owocu. Wykonujemy laurkę dla mamy. 

Wejdź w poniższe linki, dwa pierwsze dotyczą rozwoju owoców, natomiast trzeci link to 

praca do wykonania na Dzień Matki. Powodzenia. 

1. https://vimeo.com/288537050 

2. https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo 

3. https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0 

 

 

19.05.2020 r. 
 

Edukacja wczesnoszkolna 

 

Sprawdzian wiadomości z edukacji polonistycznej. Wskazywanie wyrazów z „ch” 

wymiennym na „sz”.   Powtórzenie wiadomości o rodzinie wyrazów, wyrazach 

bliskoznacznych i przeciwstawnych. Liczby pięciocyfrowe i sześciocyfrowe. 

 

1. Sprawdzian wiadomości z edukacji polonistycznej (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik 

nr  3, załącznik  nr  4). 

Zdjęcie  lub  skan sprawdzianu  należy  przesłać na mój adres e-mail b.muczynska@interia.pl 

lub  telefon  do  godz.13.00.  Czas na wykonanie poleceń to 45 min. 

Sprawdzian w powyższych załącznikach będzie do pobrania 19.05.2020r. (dla tych uczniów, 

którzy nie pobrali załączników z e-dziennika - praca zdalna). 

 

2.Powtórzenie wiadomości o rodzinie wyrazów, wyrazach bliskoznacznych i 

przeciwstawnych: 

https://www.youtube.com/watch?v=SSAaGrG1V-k
https://www.youtube.com/watch?v=NksAkwcgGz0
https://vimeo.com/288537050
https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo
https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/załącznik-nr1.pdf
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/załącznik-nr2.pdf
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/załącznik-nr3.pdf
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/załącznik-nr3.pdf
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/załącznik-nr4.pdf
mailto:b.muczynska@interia.pl


  
3. Wykonaj ćwiczenie 3 str. 49, ćw. 5,6,7 str50.-j.polski 
 

4.Zapoznaj się z budową liczb: 

 

 

  
5. Wykonaj ćwiczenie 1 i 3 str 58 –ćw. mat. 

6. Wykonaj ćw. 1 i 4a,b,c str 59-ćw.mat 

7.Dla utrwalenia obejrzyj film: „Odczytywanie dużych liczb”: 

https://www.youtube.com/watch?v=bc64kvlJzEc 

 

Religia 
Temat: Szczęśliwi ubodzy w duchu. 

1.Zapisz w zeszycie temat lekcji i notatkę: 

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo Boże.  

2. Wpisz do zeszytu zdanie z ramki na str. 139 w podręczniku. 

3. Przeczytaj tekst na str. 137 i 138 o nieszczęśliwym bogaczu i szczęśliwym ubogim i wykonaj 

ćwiczenie 1 i 2 na str. 116- 118 w zeszycie ćwiczeń. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bc64kvlJzEc


20.05.2020 r 
 

Edukacja wczesnoszkolna 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności matematycznych . Poznaję milion liczbę 

siedmiocyfrową. Stolice państwa polskiego. Czytanie listu i numerowanie jego części. 

 

1. Sprawdzian wiadomości z edukacji matematycznej (załącznik nr 1, załącznik nr 2). 

Zdjęcie  lub  skan sprawdzianu  należy  przesłać na mój adres e-mail b.muczynska@interia.pl 

lub  telefon  do  godz.13.00.  Czas na wykonanie poleceń to 40 min. 

Sprawdzian w powyższych załącznikach będzie do pobrania 20.05.2020r. 

 

2. Zapoznaj się z budową liczby siedmiocyfrowej: 

 

 

 
3. Wykonaj ćwiczenie 2,3 i 4 str 61-ćw. mat. 

4. Przeczytaj uważnie tekst „O polskich stolicach ”str. 50-51 

Spróbuj odpowiedzieć na pytanie :Czym wśród innych miast wyróżnia się stolica państwa? 

5. Wykonaj ćwiczenie 1,2,3 str. 51-ćw.polonistyczne 

6.Wykonaj ćwiczenie 7 str.53 Zapamiętaj wszystkie części listu. 

 

Język angielski 

20.05.2020 

Temat: What time do you get up? –wypowiadanie się na temat rutynowych czynności. 

Podręcznik strona 63, ćwiczenie 2. Dzisiaj będziemy określać porę wykonywania danych 

czynności. 

What time do you?- O której coś robisz… 

What time do you get up?- O której wstajesz? 

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

I get up at seven o’clock.- Wstaję o 7. 

W ćwiczeniu mamy tabelkę. 

What time do you-  o której…. 

Get up? –wstajesz 

Have a shower?-bierzesz prysznic 

Go to school?- idziesz do szkoły 

Have lunch?- jesz drugie śniadanie 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/załącznik1m.pdf
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/załącznik2m.pdf
mailto:b.muczynska@interia.pl


Go home?- idziesz do domu 

Watch TV?- oglądasz telewizję 

Do your homework?- odrabiasz pracę domową 

Go to Bed?- idziesz spać 

Pamiętaj o wyrażeniach określających upływ 15 i 30 minut. 

Quarter past- 15 min PO 

Quarter to- ZA 15 min 

Kiedy mówimy o pełnej godzinie: 

It’s seven o’clock.- Jest siódma 

Kiedy mówimy o niepełnej godzinie: 

It’s quarter to seven.- jest za piętnaście siódma. 

Na podstawie notatki i podręcznika wykonaj ćwiczenie 1 strona 51 w  

ćwiczeniach, należy ułożyć pytania w kolejności i odpowiedzieć. 

Notatkę i ćwiczenia prześlijcie na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com Nie zapomnijcie 

się podpisać   

 

 

21.05.2020 r. 
 

Edukacja wczesnoszkolna 

Czytanie tekstów o niedźwiedziu Wojtku. Uzupełnianie opowiadania. Wskazywanie 

rodziny wyrazów. Zapisywanie dużych liczb słowami. 

 

1. Przeczytaj lub poproś o przeczytanie tekstów o niedźwiedziu Wojtku str 54-55 i opowiedz 

o jego losach. Jak trafił do polskiej armii? Jak opiekowali się nim żołnierze? W jaki sposób 

im pomagał? Gdzie zamieszkał po wojnie? 

 

2 Wykonaj ćwiczenie 1,2 str.54 i ćw. 3 i 4 str.  55 –ćw. polonistyczne.  (Zapamiętaj elementy 

opowiadania, która część jest najdłuższa. Zaznacz odpowiednie części w uzupełnionym 

tekście ćwiczenia 4) 

3. Zapisz słownie liczby w zeszycie i wyślij pracę do sprawdzenia: 

40600- 

400505- 

4000660- 

7000000- 

900300- 

1000002- 

2002002- 

 

W-F 

Wykonujemy ćwiczenia rozciągające całego ciała w pozycji stojącej. 

Po obejrzeniu filmiku o linku: https://www.youtube.com/watch?v=NOpQFjci6Ec - 

przystępujemy do kilkuminutowej rozgrzewki.  Następnie wykonujemy 9-minutowy cykl 

ćwiczeń rozwijających ruchliwość poszczególnych stawów i mięśni - niezbędną nam w życiu 

codziennym.  Powodzenia! 

 

 
 

mailto:magdasienkowska7@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=NOpQFjci6Ec


22.05.2020 r. 

 

Edukacja wczesnoszkolna 

 

Rozwiązywanie zagadki. Czytanie tekstu o niedźwiedziach. Porównywanie niedźwiedzi. 

Zasady zachowania się podczas spotkania z niedźwiedziem. Dzielenie figur na dwie i 

cztery części. 

 

1.Rozwiąż zagadkę. Ułóż zdanie złożone z rozwiązaniem i zapisz do zeszytu. 

 
 

2.Przeczytaj lub wysłuchaj tekst o niedźwiedziach str. 58-59 i odpowiedz na pytania w 

zeszycie (zapisujemy tylko odpowiedzi do zeszytu)- wyślij prace do sprawdzenia. 

 

Jakie niedźwiedzie żyją w Polsce? 

Gdzie mieszkają? 

Czym się żywią? 

Jak nazywa się legowisko niedźwiedzia? 

Jak długo matka opiekuje się młodymi niedźwiedziami? 

Jaki niedźwiedź jest najbardziej niebezpieczny? 

Jakie futro ma niedźwiedź czarny baribal? 

Gdzie mieszka panda wielka? 

Dlaczego nie można dokarmiać dzikich zwierząt, ani się do nich zbliżać? 

 

3. Wykonaj ćwiczenia na stronie 58-59. 

4. Zapisz do zeszytu i zapamiętaj! 

 

 

 
5.Wykonaj ćwiczenie 1,2,5 str 62- ćw.mat. (dla chętnych pozostałe) 



 

Język angielski 

Temat: My blog: my daily routine.- tworzenie wpisu na blogu o typowym dniu. 

Podręcznik strona 64, ćwiczenie 1. Mamy wpis z bloga. Tłumaczenie: 

Mój przyjaciel nazywa się Josh. 

Josh wstaje o 7:30 i bierze prysznic. 

Je śniadanie o 8:15. 

Idzie do szkoły o 8:30. 

Idzie do domu o 15:45. 

Odrabia swoją pracę domową o 16:30. Je obiad o 18:15. 

Wieczorem, ogląda telewizję i idzie spać o 21:00. 

Ćwiczenie 2 na stronie 64 polega na uzupełnieniu odpowiednio zdań. Zrób to ćwiczenie w 

zeszycie.  

Podpowiedzi: 

My blog- by…..- mój blog, stworzone przez- tutaj wpiszcie swoje imię, jesteście twórcami 

tego wpisu. 

1 zdanie: Opisujecie swoją przyjaciółkę, czyli she- ona. Jeżeli opisujecie przyjaciela będzie to 

He-on. Zerkajcie na ćwiczenie 1. Zdanie 1 też ma być o tym, o której wstaje wasz przyjaciel- 

He albo przyjaciółka- she. Np. Emma gets up at six o’clock. – Emma wstaje o 6. Kolejne 

zdanie ma być o tym, o której je śniadanie. Używamy wtedy She has breakfast( jeżeli piszemy 

o przyjaciółce) albo He has breakfast ( jeżeli piszemy o przyjacielu). Kolejne zdanie jest o 

tym, o której przyjaciółka/przyjaciel idzie do szkoły, o której odrabia lekcje, je obiadokolację, 

idzie spać. Ćwiczenie 1 bardzo pomoże wam w wykonaniu ćwiczenia. 

Prześlijcie wykonane ćwiczenie na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com 

 

W-F 

Wykonujemy marszobieg terenowy w okolicy własnego domu. 

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

i zaopatrzeniu się w maseczkę ochronną na twarz - przystępujemy do kilkuminutowej 

rozgrzewki.  Następnie wykonujemy marszobieg terenowy w pobliżu własnego domu na 

dystansie 500m -1000m  – w zależności od indywidualnych możliwości. Po powrocie z zajęć 

myjemy obowiązkowo ręce mydłem i ciepłą wodą. 

 

 

 

mailto:magdasienkowska7@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ivNQNgMGIik

