Klasa III
edukacja wczesnoszkolna: p. Dorota Poślada, wychowanie fizyczne: p. Marcin Miłosiewicz,
język angielski: p. Dorota Dudzińska
Dzień

11 maja
poniedziałek

Zagadnieni
e
Wstrzymał
Słońce,
ruszył
Ziemię
*
Błękitna
planeta

Zadania do wykonania
dla wszystkich
Przeczytaj tekst o Mikołaju Koperniku.
Podręcznik, strona 28, 29.
Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem (1-4).

Zadania do wykonania dla
chętnych
Przeczytaj wiersz pt. „Pomnik
Kopernika”. Podręcznik, strona
31.

Obejrzyj film pt. „Historia Mikołaja Kopernika”
na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=x0hX2J4QN
d4
Wykonaj: Ćwiczenie 1, strona 26.
„Liczby pięciocyfrowe” .
Oblicz: Matematyka, zadanie 1,2,6 strona 58.

Oblicz: Matematyka, zadanie
3,5 strona 58.

Wychowanie fizyczne: Ćwiczenia z rodzicem w
domu
https://www.youtube.com/watch?v=3RVfgZkVLs&fbclid=IwAR1hHlr5sbvuhmaFVLFpivHnojvFp
yKdG30wWizLib8Cv9XyudhEod68Kk

12 maja
wtorek

Skąd się
bierze
czysta
woda?
*
Błękitna
planeta

Obejrzyj ilustrację i przeczytaj informacje tam
zawarte „Krążenie wody w przyrodzie”.
Podręcznik, strona 32, 33.
Wykonaj: Ćwiczenie 1,2 strona 29.

środa

Ocean
śmieci
*
Błękitna
planeta

https://www.youtube.com/watc
h?v=G24uX4GAjRg

Wykonaj zadania:
Obejrzyj film pt. „Obieg wody
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_OR w przyrodzie” na stronie:
E_V9_WIOSNA_3_3_21_096_p0.html?v=753
https://www.youtube.com/watc
Blok 21. Podróże kropli wody / Temat 97/ Woda
h?v=EXfEySFqfyQ
w kranie/ Temat 98/ Krążenie wody w
przyrodzie.
Wykonaj: Lekcja
programowania: Ćwiczenie 1,
strona 31.
„Liczby sześciocyfrowe”. Oblicz: Matematyka,
zadanie 2,3 strona 59.

13 maja

Obejrzyj film pt. „Woda –
przyroda, klasa 3” na stronie:

Oblicz: Matematyka, zadanie 4
strona 59.

Wykonaj zadania:
Przeczytaj inscenizację pt.
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_OR „Ocean śmieci”. Podręcznik,
E_V9_WIOSNA_3_3_21_096_p0.html?v=753
strona 34, 35.
Blok 26. Czysta Ziemia/ Temat 121/ Pomagam
Ziemi/ Temat 122/ Segregujemy śmieci/Temat
123/ W parku narodowym/
Wykonaj: Ćwiczenie 4,5 strona 34.

Wykonaj pracę plastycznotechniczną z surowców
wtórnych ( tworzywa sztuczne,
aluminium, papier itp.)
Przykłady: Załącznik nr 2.
„Obliczenia szacunkowe”. Wykonaj:
Matematyka, zadanie 1 strona 60.
14 maja

Mazowsze

czwartek

*
Błękitna
planeta

Obejrzyj ilustrację i przeczytaj informacje tam
zawarte „Mazowsze”. Podręcznik, strona 44, 45.
Wykonaj: Ćwiczenie 1 strona 45.
Napisz w zeszycie dyktando, które podyktuje Ci
osoba starsza z rodziny. Załącznik nr1.
Wychowanie fizyczne: Ćwiczenia
ogólnorozwojowe na powietrzu.
https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc&
fbclid=IwAR1AD3icdfyy95wz94OskjNJBbMVw51
ALI99Qx4vog63YCvbkNdyjAAM5sM

15 maja
piątek

Wszystko
kwitnie
*
Błękitna
planeta

Obejrzyj ilustrację i przeczytaj informacje tam
zawarte „Wszystko kwitnie”. Podręcznik, strona
46,47.

Wykonaj: Ćwiczenie 4,5 strona
47.

Obejrzyj film edukacyjny pt. „Od kwiatu do
owocu” na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=pcMM8SiOI
Dg
Wykonaj: Ćwiczenie 1,2,3 strona 46 oraz
ćwiczenie 7,8 strona 48.
„Liczba siedmiocyfrowa – milion”. Oblicz:
Matematyka, zadanie 1, 2, 3 strona 61.

„Liczba siedmiocyfrowa –
milion”. Oblicz: Matematyka,
zadanie 4,5 strona 61.

Wykonaj pracę plastyczną pt. „Kwitnące
drzewo”. Można wykorzystać pomysły ze
strony:
http://kreatywnieaktywnie.pl/wiosennekwitnace-drzewa-prace-plastyczne/
Śpiewaj piosenkę pt. „Wiosna
w błękitnej sukience”
https://www.youtube.com/watc
h?v=-YlmUUlkg_o
https://www.youtube.com/watc
h?v=1Di3VhrpN6I
Wychowanie fizyczne: Gry i zabawy z piłką w
domu.
https://www.youtube.com/watch?v=umyjvulRVvw

Język angielski:
Tygodniowy plan zajęć
1. Możecie wysłuchać nagrania CD 2.40 i w zeszycie sporządzić tabelkę z nazwami dni tygodnia oraz
wpisać w nią, jakie zajęcia ma Russell. Jeśli ktoś nie ma możliwości słuchania, może stworzyć swój
własny plan zajęć tygodniowych.
2. Wpiszcie na podstawie obrazków w ćwiczeniu 7 na str. 45 nazwy aktywności uprawianych przez
Russella. Wykonajcie też własną odznakę w ćw. 8. Narysujcie, w czym jesteście dobrzy i jeśli
potraficie, napiszcie to po angielsku. Myślę, że wyjdzie super!
Chętne osoby mogą zrobić zdjęcie ćwiczeń i mi je przesłać.
Czytanie historyjki
1. Przeczytajcie historyjkę ze strony 48 w podręczniku. Można też jej wysłuchać na stronie
eDesk.pearson.pl – CD 2.42. Spróbujcie zrozumieć, o czym ona jest. Życzę miłego czytania!
2. Możecie również odsłuchać lub przeczytać poniższe zdania i uzupełnić ćwiczenie 9 na str. 46.
3. Kto potrafi, może wykonać pozostałe ćwiczenia na str. 46 i 47 w zeszycie ćwiczeń.
Załącznik nr1

Dyktando:
Witaj wiosenko. Już widać, że przyszłaś. Dni zrobiły się dłuższe. Na łące rośnie młoda trawka.
W ulach zbudziły się pszczoły. W ogródku kiełkują krokusy, hiacynty i tulipany. Zza morza
przyleciały bociany, jaskółki i skowronki. Drzewa i krzewy pokryły się zielonymi listkami.
Zakwitły przylaszczki, śnieżyce i zawilce. Na polnych drogach pojawili się pierwsi amatorzy
wiosennych wędrówek. Bez żalu żegnają zimę. Z radością oddychają wiosennym powietrzem.
Załącznik nr2

