
                                                       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 

20 

kwietnia 

poniedziałek 

Moda 

 

Przeczytaj tekst pt. „Moda”. Podręcznik, na stronie 

94. 

Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem. 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń, ćwiczenie 6, strona 85. 

Opisz w zeszycie ubranie, w którym najbardziej 

lubisz chodzić.  

 

„Dodawanie i odejmowanie liczb 

czterocyfrowych”. 

Oblicz: Matematyka: ćwiczenia 5,6, strona 47 

Oblicz: Matematyka: 

ćwiczenie 7, strona 47. 

Wychowanie fizyczne: Zdrowy styl życia – 

prezentacja multimedialna. 

https://slideplayer.pl/slide/1215955/  

 

21 

kwietnia 

wtorek 

Modne 

literki: ę,ą. 

 

Przeczytaj tekst pt. „ O panu Twardowskim”.  

Podręcznik, na stronie 95. 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń, ćwiczenie 8,9,10, strona 

86.  

Obejrzyj film na temat 

zasad ortograficznych 

liter ą, ę: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=7wflYkQVj

ZQ 

„Rozwiązywanie zadań rozmaitych.” 

Oblicz: Matematyka: ćwiczenie 1, 2, 3 , 4,  strona 

48. 

Oblicz: Matematyka: 

ćwiczenie 5,6,  strona 48. 

22 

kwietnia 

środa 

Jak mnie 

widzą… 

 

Przeczytaj tekst pt. „ Jak mnie widzą…”. 

Podręcznik, na stronie 96. 

Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem. 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń, ćwiczenie 1,2, strona 87; 

ćwiczenie 4, strona 88. 

Opisz w zeszycie ubranie, w którym najbardziej 

lubisz chodzić.  

 Wykonaj: Karty 

Ćwiczeń, ćwiczenie 3, 

strona 88. Odszukaj w 

tekście wypowiedzi Cesi, 

Antka i Sary i przepisz je 

uważnie do zeszytu. 

„Wykonywanie zadań rozmaitych” 

Oblicz: Matematyka: ćwiczenie 8, 9, 10, strona 49. 

Oblicz: Matematyka: 

ćwiczenie 7, 11, strona 

49. 

 „Jestem projektantem 

mody” – zaprojektuj i 

https://www.youtube.com/watch?v=7wflYkQVjZQ
https://www.youtube.com/watch?v=7wflYkQVjZQ
https://www.youtube.com/watch?v=7wflYkQVjZQ


wykonaj strój na pokaz 

mody. Technika płaska: 

przyklejanie na brystol 

różnych materiałów: 

tkaniny, kolorowego 

papieru, tasiemek, 

cekinów, guziczków, itp. 

23 

kwietnia 

czwartek 

Modne 

zdania 

pojedyncze i 

złożone. 

Rozróżnianie zdań pojedynczych i złożonych. 

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

89; ćwiczenie 5, strona 90. 

Wykonaj: Karty 

Ćwiczeń, ćwiczenie 4, 6, 

strona 90.  

„Wprowadzenie pojęcia kilometr”. 

Napisz w zeszycie w kratkę: 

1 kilometr = 1km 

1kilometr = 1000 metrów 

1km = 1000 m 

2km = 2000m 

3km = 3000m 

4km = 4000m 

6km = 6000m 

9km = 9000m 

 

2km 300m = 2300m 

5km 200m = 5200m 

5km 150m   =5150m 

8km 704m = 8704m  

Oblicz: Matematyka: ćwiczenie 1,2,3,4, strona 50. 

Oblicz: Matematyka: 

ćwiczenie 5,6, strona 50. 

Wychowanie fizyczne: Sport to zdrowie – 

prezentacja multimedialna. 

https://slideplayer.pl/slide/1284653/ 

 

 

Język angielski: 

Nazwy hobby i dni tygodnia 

1. Przypomnijcie sobie nazwy zajęć, które można wykonywać w czasie wolnym. Powinniście je 

znać: 

go camping – biwakować 

go cycling – jeździć rowerem 



go fishing – łowić ryby 

go hiking – wędrówki górskie 

go running – iść pobiegać 

go swimming – iść popływać 

do karate – uprawiać karate 

do ballet – uprawiać balet 

do gimnastic – uprawiać gimnastykę 

have music lessons – mieć  lekcje muzyki 

have art lessons - mieć lekcje plastyki 

have Englih lessons – mieć lekcje angielskiego 

 

2. Nauczcie się również nazw tygodnia: 

Monday – poniedziałek 

Tuesday – wtorek 

Wednesday – środa 

Thursday – czwartek 

Friday – piątek 

Saturday – sobota 

Sunday – niedziela 

 

3. Wydrukujcie z poniżej podanej strony kartę o numerze 87. Osoby chętne mogą zrobić zdjęcie tej 

karty i wysłać mi na adres mailowy d.dudzinska@zs.turosnkoscielna.pl. Pozostali zbierają swoje 

prace i przynoszą po powrocie do szkoły. 

file:///C:/Users/Dorota/AppData/Roaming/Pearson%20Central%20Europe%20sp.%20z%20o.o/

PearsonDesktop/DATA/pdfs/d.dudzinska@zs.turosnkoscielna.pl/9de1d803-958a-4527-8a5f-

e484951a91cc/NEA3_photocopiables.pdf 

 

Dla chętnych: Proszę wydrukować kartę nr 97 i wykonać ją. Można ją również do mnie wysłać 

 

 


