
KLASA III 
08.06.2020 r. 

Informatyka  

Temat: Programowanie – obracane figury. 

Wejdź na stronę https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1 Wykonaj zadania 5-9. 

 

Edukacja wczesnoszkolna 

Rozwiązywanie zadań z treścią. Obliczenia wagowe. Obliczenia czasowe. Wykonywanie 

obliczeń na drzewku. Czytanie informacji o sposobach poruszania się zwierząt. Cechy 

zwierząt umożliwiające im życie w określonym środowisku. 

 

1. Sprawdź swoje umiejętności z zakresu rozwiązywania zadań tekstowych z zastosowaniem 

obliczeń czasowych, wagowych i na drzewku- wykonaj zadania 1,2,3,4,5 str 74  

w ćwiczeniach matematycznych  – wyślij prace do sprawdzenia  b.muczynska@interia.pl 

2. Przeczytaj tekst o sposobach poruszania się zwierząt –podręcznik j. polskiego str 86-87. 

3. Zapisz w zeszycie: 

Chodzenie, skakanie, wspinanie się, latanie, pływanie, pełzanie – jest to zmiana 

położenia organizmu, czyli ruch. 

4. Narysuj w zeszycie schemat, który pokazuje różne sposoby poruszania się (U-uczniowie): 

 
5. Wykonaj ćwiczenia do przeczytanego tekstu str. 89-90- ćw. z jęz. polskiego- wyślij prace 

do sprawdzenia  b.muczynska@interia.pl 

6. PRZYPOMINAM WSZYSTKIM UCZNIOM I RODZICOM 

Zwrot książek do biblioteki szkolnej został podzielony na dwa etapy:    
1 etap: zwrot książek niebędących podręcznikami (lektury, literatura młodzieżowa, bajki  

i inne .. )– od 2 do 9 czerwca   

2 etap : zwrot podręczników szkolnych  

– od 10 do 19 czerwca 

 PROCEDURA ZWROTU KSIĄŻEK NIEBĘDĄCYCH PODRĘCZNIKAMI : 
1. Zwrot książek do biblioteki szkolnej będzie odbywał się od 2 do 9 czerwca 2020 r.  

w godzinach  8.00 – 13.00 od poniedziałku do czwartku. 

2. Miejscem zwrotu książek będzie hol wejścia do szkoły przy HALI SPORTOWEJ (do 

budynku szkoły wchodzimy  pierwszym wejściem od lewej ). 

3. Książki muszą być zapakowane w reklamówkę z włożoną do środka kartką  

z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą do której uczęszcza.  Książki zapakowane 

w reklamówkach należy również opisać na zewnątrz: imię i nazwisko ucznia, klasa, 

data zwrotu. 

4. Tak przygotowane książki pozostawiamy w wyznaczonym miejscu, na stoliku 

przypisanym do danej klasy. 

https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1%20Wykonaj%20zadania%205-9
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5. Zwrot potwierdzamy podpisem ( własnym długopisem) na udostępnionej liście. 

6. Książki trafiają na kwarantannę. Po jej zakończeniu rodzice przez dziennik 

elektroniczny i wychowawcę zostaną poinformowani o ewentualnych brakach  

w zwrocie. 

7. Za książki zniszczone lub zagubione Rodzice są zobowiązani do zakupu nowej 

pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza . 

W związku z trudną sytuacją, która dotyka wszystkich nas, prosimy o sprawne rozliczenie się 

z książek wypożyczonych   z biblioteki szkolnej, według zasad bezpieczeństwa i  reżimu 

sanitarnego oraz w ściśle wyznaczonych terminach. 

Od 10 czerwca będą przyjmowane zwroty  zestawów  podręczników. 

Harmonogram, godziny i szczegóły zwrotu  podręczników będą przekazane  w następnej 

wiadomości i dostępne na stronie internetowej szkoły po 8 czerwca. 
Prosimy już teraz przejrzeć podręczniki, sprawdzić ich stan. Według regulaminu uczeń jest 

zobowiązany do  szanowania wypożyczonych podręczników. Zagubiony, uszkodzony lub 

zniszczony podręcznik należy odkupić. 

 

Religia 
Temat: Szczęśliwi czystego serca. 

1. Posłuchaj audycji https://www.youtube.com/watch?v=K121Qm9nLr0  błogosławieni 

czystego serca.  

2. Przypomnij pięć warunków sakramentu pokuty: 

 

1. Rachunek sumienia.                    (Jest to przypomnienie wszystkich swoich 

grzechów…) 

2. Żal za grzechy.                            (Jest to smutek z powodu popełnionych 

grzechów …) 

3. Mocne postanowienie poprawy.  (Jest to szczera wola unikania grzechu i  

wszystkiego, co do niego prowadzi.) 

4. Szczera spowiedź.  (Jest to wyznanie wszystkich swoich grzechów przed 

kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.) 

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. (Jest to jest to wypełnienie 

wyznaczonej przez kapłana pokuty oraz wynagrodzenie krzywd wyrządzonych 

ludziom) 

 

3. Przeczytaj kogo nazywamy szczęśliwym i przypomnij akt żalu: 

       
4. Rozwiąż rebus ze str. 125 w zeszycie ćwiczeń i zapisz hasło wielkimi literami w zeszycie. 

 

Zajęcia szachowe 

Temat: Pat czyli remis. 

Poćwicz zadania patujące. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=K121Qm9nLr0
http://zadania.szachowe.pl/pat.html


W-F 

Jazda rekreacyjna na: rowerze, hulajnodze lub rolkach w okolicy swojego miejsca 

zamieszkania. 

Po obejrzeniu filmiku o linku:   https://www.youtube.com/watchv=BkQ_1KssDQE, 

 zaopatrzeniu się:  w sprawny technicznie rower, hulajnogę lub rolki  - staramy się wykonać 

jazdę na posiadanym sprzęcie w czasie około 20 minut, zwracając uwagę na bezpieczeństwo. 

 Osoby nie posiadające karty rowerowej  - nie mogą poruszać się po drodze publicznej! 

Wybieramy wtedy ścieżkę, drogę wewnętrzną, łączkę, placyk - gdzie nie ma ruchu 

drogowego.    Dla ochrony własnego zdrowia zaopatrujemy się również w kask rowerowy, 

ochraniacze na kolana i ręce. Po tym treningu będziemy zdrowsi  i zrelaksowani! 

 

Zajęcia świetlicowe 

Temat: Dzieci z różnych stron świata. Czy znam swoje prawa? 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 

https://www.youtube.com/watch?v=P5FFbkUc3Ew 

https://www.youtube.com/watch?v=WmunY49FGm0 

 

 

09.06.2020 r. 

Edukacja wczesnoszkolna 

Sławni podróżnicy. 

Czytanie wiersza „Odkrycie Ameryki” oraz tekstu „Wielkie odkrycia geograficzne”. 

Odkodowanie i zapisanie wyrazów. Wskazywanie wyrazów należących do jednej 

rodziny. Poznanie nazwisk wielkich podróżników-odkrywców. Sprawdzenie 

umiejętności matematycznych dotyczących obliczeń zegarowych. Powtórzenie 

wiadomości o orkiestrze. 

 

1. Przeczytaj lub poproś o przeczytanie wiersza i tekstu z podręcznika str. 88-89 (poszukaj na 

mapie świata Ameryki i Indii). 

2.Zapoznaj się z drogą morską Krzysztofa Kolumba: 

 
 

Wyprawa Amerigo Vespucciego: 

 
3. Zapoznaj się z informacjami na temat wyprawy Ferdynanda Magellana dookoła świata: 

 
4. Wykonaj ćwiczenia 1,2,3 str 91 i 4( krótka notatka), 5 (bez kropki), 6 str92 

5. Sprawdź swoje umiejętności i wykonaj samodzielnie  ćw. 1,2,3 str. 75 – ćw. matematyczne 

6. Powtórz wiadomości o orkiestrze- ćw. 1,2,3 str. 110-ćw. jęz. polskiego. 

https://www.youtube.com/watch?v=BkQ_1KssDQE
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0
https://www.youtube.com/watch?v=P5FFbkUc3Ew
https://www.youtube.com/watch?v=WmunY49FGm0


 

 
Religia 

Temat: Chrystus Pan nas karmi. 

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie, przepisz zagadnienia podane w pierwszej ramce i naucz się 

na pamięć: 

Eucharystia – jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami 

Chleba i Wina. 

Komunia Święta - jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba                      

i wina. 

Msza Święta - jest powtórzeniem w sposób bezkrwawy Ofiary Pana Jezusa na krzyżu. 

Przeczytaj: 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - potocznie mówiąc Boże Ciało jest to 

uroczystość w Kościele katolickim obchodzona w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. 

Jest świętem nakazanym. Głównym punktem obchodów jest procesja eucharystyczna ulicami 

miasta. Na czele procesji niesiona jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Głównym 

celem obchodów Bożego Ciała jest publiczne wyznanie wiary w obecność Jezusa Chrystusa w 

Najświętszym Sakramencie, oddanie mu czci i podziękowanie za łaski płynące przez ten 

sakrament, a także przebłaganie go za zniewagi wyrządzone przez słabość i oziębłość ludzką oraz 

bluźnierstwa niewiernych. 

2. Obejrzyj film:  

https://www.youtube.com/watch?v=33gZKfqvmHQhttps://www.youtube.com/watch?v=UVHke

M2s5vA Gienek opowiada o uroczystości Bożego Ciała. 

3. W zeszycie ćwiczeń na str. 128 zaprojektuj i narysuj ołtarz na Uroczystość Bożego Ciała.  

https://www.youtube.com/watch?v=UVHkeM2s5vA
https://www.youtube.com/watch?v=UVHkeM2s5vA


10.06.2020 r. 

Edukacja wczesnoszkolna 

Wyruszamy na wakacyjne szlaki. Czytanie tekstu z pamiętnika. Powtórzenie 

wiadomości o zdaniu pojedynczym i złożonym. Różnice i podobieństwa między 

krajobrazami świata i Polski. Sprawdzanie umiejętności matematycznych- obliczanie 

długości tras.  
 

1. Przeczytaj kartkę z pamiętnika str. 90 
 

 
 

2. Przypomnij wiadomości o zdaniu  pojedynczym i złożonym: 
 

 
3. Znajdź w tekście z pamiętnika zdanie pojedyncze i złożone. Przepisz oba do zeszytu  

i podkreśl w nich czasowniki. 

4.Wykonaj ćwiczenia 5, 6 , 7(bez kropki) str. 94- wyślij prace do sprawdzenia  

b.muczynska@interia.pl 

5.Wykonaj ćw. 1 str. 93 

6. Przeczytaj tekst „Cudze chwalicie, swego nie znacie” str.92-93. Obejrzyj zdjęcia 

zamieszczone pod tekstem. 

Co znaczy powiedzenie „Cudze chwalicie, swego nie znacie”: 

 
7.  Wytnij z wycinanki zdjęcia i przyklej je w odpowiednie miejsce- ćw. 8str. 95- prace wyślij do 

sprawdzenia  b.muczynska@interia.pl 

8. Sprawdź swoje umiejętności matematyczne w obliczaniu długości tras- wykonaj zadania 

samodzielnie 1,2,3,4 str. 77- ćw. matem. - wyślij prace do sprawdzenia b.muczynska@interia.pl 

mailto:b.muczynska@interia.pl
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Język angielski 

 

Temat: Tournament day – historyjka obrazkowa. 

Dzisiaj kształtowanie umiejętności słuchania. Otwórz podręcznik na stronie 72. Znajduje się 

tam historyjka obrazkowa. 

Odtwórz nagranie 3.23, które można pobrać na stronie: 

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

Explore Treetops dla klasy III, Class Audio CD 3. 

Śledź opowiadanie razem z lektorem. Staraj się zrozumieć tekst. 

Tłumaczenie opowiadania: 

Obrazek 1: 

Bertie: Wio! Jestem spóźniony na turniej. 

Obrazek 2: 

Tom: Co to? 

Obrazek 3: 

Tom: Ale..to jest biało-czarne i jest w paski. Czy to koń? 

Rachel: Nie, niemądry! To zebra. Z cyrku.  

Obrazek 4: 

Tom: Czy wszystko w porządku Bertie? 

Bertie: Nie, ała, moja stopa…I jestem spóźniony na turniej. 

Rachel: Mam pomysł! 

Obrazek 5: 

Król: Zaczynajmy turniej! 

Obrazek 6: 

Prowadzący: A teraz młodzi rycerze. Lord Bertie i George. 

Obrazek 7: 

Prowadzący: Świetna robota Lordzie Bertie. Genialny ruch! 

Obrazek 8: 

Król: Zwycięzcą jest… 

Obrazek 9: 

Król: Rachel! 

Bertie: Jesteś teraz świetnym rycerzem. 

Zapisujemy notatkę do zeszytu: 

Kiedy chcemy opisać zwierzę możemy to zrobić używając dwóch zwrotów-do określenia 

koloru zwierzęcia oraz cech np. ile ma nóg, czy ma ogon, paski. 

Kiedy mówimy o kolorze zwierzęcia, robimy to w następujący sposób: 

It’s red and blue.- Jest czerwono-niebieskie. 

It’s grey.- Jest szare. 

Kiedy mówimy o cechach szczególnych: 

It’s got two legs.- Ma dwie nogi. 

It’s got stripes.- Ma paski/jest w paski. 

Proszę zauważyć różnice. Na podstawie notatki wykonaj ćwiczenie 2 ze strony 73 w 

podręczniku. 

Swoje rozwiązania wyślij na mój e-mail: magdasienkowska7@gmail.com  
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