
                                                       Klasa III 

edukacja wczesnoszkolna: p. Dorota Poślada, wychowanie fizyczne: p.Marcin Miłosiewicz, 

język angielski: p.Dorota Dudzińska 

Dzień Temat dnia Zadania do wykonania 

dla wszystkich 

Zadania do wykonania dla 

chętnych 

30 marca 

poniedziałek 

 

Wiosenne 

Podlasie 

 

Przeczytaj tekst pt. „Wiosenne Podlasie”. 

Podręcznik, na stronach 76-77 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń, ćwiczenia 6 (bez 

kropki),7 strona 70 

Napisz w zeszycie notatkę o 

Podlasiu, korzystając z tekstu 

pt. „Wiosenne Podlasie” oraz 

pytań pomocniczych. 

Gdzie leży Podlasie? Jakie 

występują tu zwierzęta? Jakie 

parki narodowe znajdują się na 

Podlasiu? Jakie występują tu 

rośliny? Kim są mieszkańcy 

Podlasia? 

Przeliczanie jednostek czasu zegarowego. 

Oblicz: Matematyka: ćwiczenia 1,4 strona 36 

Oblicz: Matematyka: 

ćwiczenia 2,3,5 strona 36 

Wychowanie fizyczne: Edukacja zdrowotna – 

Dbanie o higienę osobistą  i czystość odzieży  

https://www.youtube.com/watch?v=C2yIDYIKk

SU  

 

31 marca 

wtorek 

 

O sympatii 

 

Przeczytaj tekst pt. „Jak zakochałem się w Kaśce 

Kwiatek?”.  Podręcznik, na stronach 78 - 79 

Odpowiedz na pytania: Karty Ćwiczeń, 

ćwiczenie 1, strona 73. 

Rozwiąż krzyżówkę: Karty Ćwiczeń, ćwiczenie 

4, strona 74. (Wyrazy: kwiat, serce, uśmiech, 

prezent, pocztówka, laurka). 

Programowanie. Rozszyfruj: 

Karty Ćwiczeń, ćwiczenie 2, 

strona 72. 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń, 

ćwiczenie 2, strona 73. 

Narysuj Kasię Kwiatek – według opisu w tekście 

pt. „Jak zakochałem się w Kaśce Kwiatek?”.   
 

 

„Obliczenia zegarowe bez przekroczenia progu 

60 min.” 

Oblicz: Matematyka: ćwiczenie 1 ( dodawaj  

godziny do godzin, a minuty do minut)  strona 

37 

Matematyka: ćwiczenie 2,3 strona 37 

Oblicz: Matematyka: 

ćwiczenie 4 strona 37, 

ćwiczenie 6 strona 38 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C2yIDYIKkSU
https://www.youtube.com/watch?v=C2yIDYIKkSU


Język angielski: Formy spędzania czasu wolnego 

*Naucz się nowego słownictwa związanego z 

różnymi formami spędzania czasu wolnego przy 

użyciu strony: 

https://quizlet.com/pl/379016918/new-english-

adventure-3-unit-6-flash-cards/ 

 

1 kwietnia 

środa 

Przepis na 

wiersz 

 

Przeczytaj wiersz pt. „Kocham Cię!”.  

Podręcznik, na stronie 80. 

Odpowiedz na pytania: Karty Ćwiczeń, 

ćwiczenie 1, strona 75. 

Przeczytaj tekst pt. „Każdy jest poetą”.  

Podręcznik, na stronie 81. 

Wykonaj:  Karty Ćwiczeń, ćwiczenie 2, strona 

75 

Zapisz w zeszycie: 

Polscy laureaci Literackiej Nagrody 

Nobla to: 

Henryk Sienkiewicz 

Władysław Reymont 

Czesław Miłosz 

Wisława Szymborska 

Olga Tokarczuk 
 

Ułóż krótki wiersz o dowolnej 

tematyce i zapisz go w 

zeszycie. 

 

Obejrzyj film o wszystkich 

Polskich Noblistach: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=G7nXno2ZtNE 

„Obliczenia zegarowe z przekroczeniem progu 

60 min.” 

Oblicz: Matematyka: ćwiczenie 1 , 3 strona 39 

( Przypomnienie: 1 godz. = 60 min)   

Oblicz: Matematyka: 

ćwiczenie 2 , 5 strona 39,40 

 

 Narysuj pracę plastyczną na 

temat: „Poezja jest wokół 

mnie”. 

2 kwietnia 

czwartek 

Jak zostać 

poetą? 

Przeczytaj tekst pt. „Rany Julek! O tym, jak 

Julian Tuwim został poetą”. Podręcznik, na 

stronie 84-85. 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń, ćwiczenie 1, strona 

76. 

Obejrzyj film edukacyjny: Rzeczownik, 

czasownik, przymiotnik. 

Wysłuchaj wierszy Juliana 

Tuwima na stronie 

internetowej: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=mInnMNk5KHA  

https://www.youtube.com/watc

h?v=A9epL5zIVP4 
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https://www.youtube.com/watch?v=dEJFDiW8s

84 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń, 

ćwiczenie 2, strona 76. 

 Narysuj ilustrację do wiersza  

pt. „Okulary” lub do innego 

ulubionego wiersza Juliana 

Tuwima. 

Język angielski: Formy spędzania czasu wolnego 

*Wysłuchaj historyjki i spróbuj wypisać nazwy 

czynności, które wykonywał bohater i godziny, 

które usłyszałeś/usłyszałaś: 

https://www.youtube.com/watch?v=AO0n1-

oxjw4 

 

Wychowanie fizyczne: Ćwiczenia korekcyjne 

kształtujące prawidłową postawę ciała. 

https://www.youtube.com/watch?v=iH-

XmGS_JJs 

 

3 kwietnia 

piątek 

Tajemnicze 

głosy 

Przeczytaj teksty pt. „Zmierzch. Noc. Świt”. 

Podręcznik, strony 86-87. 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń, ćwiczenie 1, 4, 6 

strona 78, 79. 

 

„Powtórzenie wiadomości i umiejętności 

matematycznych” 

Oblicz: Matematyka: ćwiczenie 1 , 3 strona 39 

( Przypomnienie: 1 godz. = 60 min)   

 

Oblicz: Matematyka: 

ćwiczenie 2 , 5 strona 39,40 

 

Zaśpiewaj piosenkę: „Skaczemy, biegniemy, 

ćwiczymy” 

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

2wA 

 

 

Wychowanie fizyczne: Ciekawostki ze świata 

sportu. 

https://www.youtube.com/watch?v=nft6EJ_z5u

w 
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