
Klasa III 

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

język angielski: p. Dorota Dudzińska 

Dzień Zagadnienie Zadania do wykonania 

dla wszystkich 

Zadania do wykonania dla 

chętnych 

15 

kwietnia 

środa 

Stroje dawne i 

dziś. 

 

Przeczytaj „Kartkę z pamiętnika”. Podręcznik, 

strona 88 oraz „Wyrazy, którymi możemy 

zastąpić inne wyrazy” strona 89. 

Ustne odpowiedzi na pytania ze strony 89 (pod 

tekstem). 

Napisz notatkę w zeszycie na temat: 

Czym różnią się od siebie stroje dawne i 

dzisiejsze? ( Napisz co najmniej 5 zdań). 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń, ćwiczenie 1,  strona 

80, ćwiczenie 4, strona 81. 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń, 

ćwiczenie 3,  strona 80. 

„Liczby czterocyfrowe typu: 2700, 3006, 5080”. 

Oblicz: Matematyka, ćwiczenie 1,2,3, strona 45. 

Oblicz: Matematyka, 

ćwiczenie 4, strona 45. 

 

Zaprojektuj i wykonaj z dostępnych Ci 

materiałów pracę na temat: „ Dawny i dzisiejszy 

strój”. (Możesz wykorzystać ilustracje w 

gazetach, twarze, kolorowe kartki, tkaniny, 

tasiemki, cekiny, papier toaletowy itp.). 

 

 Z pomocą osoby dorosłej 

wyszukaj w przeglądarce 

internetowej zdjęcia, które 

ilustrują dawne stroje z 

różnych epok. 

16 

kwietnia 

czwartek 

Jak się ubierać, 

a nie 

przebierać? 

 

 

Przeczytaj głośno i wyraźnie tekst pt. „Gust”, 

Podręcznik, strona 90.  

Wykonaj ćwiczenia: Karty Ćwiczeń, ćwiczenie 

1, 2 strona 82. 

Napisz w zeszycie kilka zdań o tym, jak należy 

dbać o ubrania. Możesz skorzystać ze 

słownictwa podanego w ćwiczeniu 6 na stronie 

83. ( Możesz rozpocząć tak: O swoje ubrania należy 

dbać. Zawsze…) 

Przeczytaj głośno i wyraźnie 

tekst pt. „Gadki szmatki”, 

Podręcznik, strona 91.  

Wykonaj : Karty Ćwiczeń, 

ćwiczenie 3 strona 82. 

 

 

„Dodawanie i odejmowanie liczb 

czterocyfrowych”. 

Oblicz: Matematyka: ćwiczenie 1, 2, strona 46 

 



Wychowanie fizyczne: „Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe”.  

Proszę abyście ćwiczenia wykonywali w 

bezpiecznych warunkach na własnym podwórku 

jeżeli jest to możliwe, jeżeli nie to we własnym 

domu, jeżeli warunki na to pozwalają ( 

bezpieczna odległość od biurka, szafy , łózka.) 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2US

Kmk 

 

17 

kwietnia 

piątek 

Tkaniny 

naturalne i 

sztuczne. 

 

Przeczytaj głośno tekst „Rodzaje tkanin”. 

Podręcznik, strona 92,93. 

Odpowiedz komuś z rodziny na pytania: 

Jakie są tkaniny naturalne i sztuczne? 

Z czego są produkowane? 

Do czego służą wszyte metki na ubraniach? 

Poszukaj w domu ubrań wykonanych z różnych 

tkanin. Porównaj ich wygląd i sprawdź, jakie są 

w dotyku. 

Na swoich ubraniach poszukajcie metek i 

zobaczcie jakie są tam oznaczenia. 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń, ćwiczenie 1,2,3  

strona 84, ćwiczenie 5, strona 85. 

Napisz w zeszycie odpowiedzi 

na pytania: 

Jakie są tkaniny naturalne i 

sztuczne? 

Z czego są produkowane? 

Do czego służą wszyte metki na 

ubraniach? 

 

 

Wykonanie pracy technicznej ze skarpetki: 

„Wiosenny zajączek”.  

Poszukaj w domu małą skarpetkę, ryż, kaszę lub 

groch. Postępuj zgodnie z instrukcją: 

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1n

NFx8 

 

„Dodawanie i odejmowanie liczb 

czterocyfrowych”. 

Oblicz: Matematyka: ćwiczenie 3, 4, strona 46 

 

 Zaśpiewaj piosenkę o 

„wełnianym baranku”: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=6xpm8tTKdCQ 

Wychowanie fizyczne: Wymień miejsca, obiekty 

i urządzenia w najbliższej okolicy, które można 

wykorzystać do aktywności fizycznej. Zastanów 

się i wymień jakie znasz w swojej okolicy 

miejsca, w których można uprawiać sport, lub 

rekreację ruchową? Podpowiedź – miejsca blisko 

Twojej szkoły lub Twojego miejsca 

zamieszkania. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8
https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8


 

Język angielski: 

„Zabawy wielkanocne w Wielkiej Brytanii” 

 

Przeczytajcie opis zabaw wielkanocnych, w które bawią się dzieci w  Wielkiej Brytanii. Zapamiętaj ich nazwy. 

Możecie spróbować pobawić się  w dwie pierwsze w swoim domu. 

 

EGG HUNT – polowanie na jajka, polega na tym, że dzieci szukają  czekoladowych jajek w ogrodzie, albo w 

domu przez rodziców. Wygrywa to  dziecko, któremu uda się znaleźć najwięcej. 

ROLLING EGGS – to nic innego jak toczenie jajek z góry, wygrywa ten,  którego jajko rozbije się jako ostatnie. 

PACE – EGGING – dzieci w Anglii chodzą od domu do domu w Wielkanoc i  proszą o czekoladowe jajka. A w 

zamian za otrzymanie ich śpiewają  piosenkę, w której obiecują nie pojawić się u danej osoby, aż do  następnej 

Wielkanocy. 

 

 

 

 


