
                                                        

                                                   Klasa III 

Dzień Zagadnienie Zadania do wykonania 

dla wszystkich 

Zadania do wykonania dla 

chętnych 

25 marca 

środa 

Powtarzam 

ortografię 

Wykonaj ćwiczenia ortograficzne na stronie 

internetowej: https://dyktanda.online/app/ 

(zacznij od najłatwiejszych) 

 

 

 

Rozwiąż zadania 

matematyczne: 

https://www.matzoo.pl/?fbclid

=IwAR1G7PbGGywCJL0VlsT

v6uDZTV8zBqk7qzOx4s_RUr

EzUeURwQh2f4MvV1A 

 Wykonaj pracę plastyczną 

kredkami na temat: „Niezwykła 

kobieta – moja mama” 

Śpiewaj i tańcz przy piosence „Taniec – 

zygzak”: 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7b

Ns 

 

26 marca 

czwartek 

Niezwykłe 

substancje  

 

Przeczytaj tekst: Podręcznik, na stronach 72-73 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń, ćwiczenia 1,2,3 strona 

66 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń, 

ćwiczenia 4,5,6 strona 67 

Napisz w zeszycie w kratkę: 

Kilogramy i dekagramy 

1kg = 100 dag 

2kg = 200 dag 

4dag = 400 dag 

6kg = 600 dag 

Dekagramy i gramy 

1 dag = 10 g 

2 dag = 20 g 

5 dag = 50 g 

10 dag = 100 g 

50 dag = 500 g 

80 dag = 800 g 

Oblicz: Obliczenia wagowe. Matematyka, 

Oblicz: Matematyka, ćwiczenie 

3 strona 33 

https://dyktanda.online/app/
https://www.matzoo.pl/?fbclid=IwAR1G7PbGGywCJL0VlsTv6uDZTV8zBqk7qzOx4s_RUrEzUeURwQh2f4MvV1A
https://www.matzoo.pl/?fbclid=IwAR1G7PbGGywCJL0VlsTv6uDZTV8zBqk7qzOx4s_RUrEzUeURwQh2f4MvV1A
https://www.matzoo.pl/?fbclid=IwAR1G7PbGGywCJL0VlsTv6uDZTV8zBqk7qzOx4s_RUrEzUeURwQh2f4MvV1A
https://www.matzoo.pl/?fbclid=IwAR1G7PbGGywCJL0VlsTv6uDZTV8zBqk7qzOx4s_RUrEzUeURwQh2f4MvV1A
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs


ćwiczenia: 1,4  strona 33  

Wychowanie fizyczne. Poćwicz: 

YOU TUBE "Little Sports" -

ćwiczenia ogólnorozwojowe 

 

Godziny – nazywanie i pisanie godzin w 

języku angielskim 

*Przypomnienie nazw godzin oraz ćwiczenie w 

zapisywaniu ich po angielsku.  

 

Ułatwieniem są filmiki podane niżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=5TkIo9p_H7

s 

https://www.youtube.com/watch?v=iIBNW_u4V

Vc 

*Narysuj swój dzień w formie komiksu lub 

książeczki. Podpisz czynności, które wykonujesz 

każdego dnia i o której godzinie. Proszę swoje 

prace przynieść do sprawdzenia do szkoły 

wyznaczonym do tego terminie. 

 

 

27 marca 

piątek 

Wiosenne 

przebudzenia 

 

Przeczytaj tekst: Podręcznik, na stronach 74 - 75 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń, ćwiczenia 1,3,4 strona 

68 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń: 

ćwiczenia: 2,4 strona 69 

Obejrzyj filmy o wiośnie:  

https://www.youtube.com/watch?

v=RnZ74JYh4sM 

https://www.youtube.com/watch?

v=Wjo_Q1OYTmY 

 Oblicz: Jednostki objętości – Matematyka: 

ćwiczenia 1,2 strona 34 

Oblicz: Matematyka: ćwiczenia 

5,7,8 strona 35 

Wykonaj pracę plastyczną dowolną techniką: 

„Wiosna – świat budzi się do życia” 

 

 Wychowanie fizyczne dla 

chłopców:  Facebook -

 Piłka dla wszystkich -

8 piłkarskich ćwiczeń do wykonan

ia w domu 

Biblioteka szkolna poleca: 
audiobook „Brzydkie kaczątko” H. Ch. Andersena: 

https://www.youtube.com/watch?v=B9rpgFLExf4 

https://www.youtube.com/watch?v=RnZ74JYh4sM
https://www.youtube.com/watch?v=RnZ74JYh4sM
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
https://www.youtube.com/watch?v=B9rpgFLExf4

