
                                                       Klasa III 

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

język angielski: p. Dorota Dudzińska 

Dzień Zagadnieni

e 

Zadania do wykonania 

dla wszystkich 

Zadania do wykonania dla 

chętnych 

4 maja 

poniedziałek 

 

Konstytucja 

3 Maja* 

Polska 

konstytucja 

 

Obejrzyj film o polskich symbolach narodowych  

pt. "Polak Mały!" 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFP

BA 

Przeczytaj tekst pt. „Władze państwowe 

Rzeczpospolitej Polskiej”. Podręcznik, strona 42, 

43. 

Wykonaj ćwiczenia: Karty Ćwiczeń, ćwiczenie 

1, 2 strona 37,  ćwiczenia 1,2,3 strona 43, 

ćwiczenie 6 strona 44. 

Wykonaj zadania: 

https://epodreczniki.pl/wczesn

oszkolna/KL3_ORE_V9_WIO

SNA_3_3_28_132_p2 

Blok 28 Świętujemy! / Temat 

130 Wiwat, 3 maja! / Temat 

131  Hymn Polski. 

 

 

Zaśpiewaj wszystkie zwrotki hymnu 

państwowego ( przypomnienie). 

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

WRy8 

Zaśpiewaj piosenkę pt. „Jestem 

Polakiem” 

https://www.youtube.com/watc

h?v=plug6OIrxRM 

Wychowanie fizyczne: „Ruch to zdrowie - jaka 

powinna być moja aktywność fizyczna w ciągu 

całego tygodnia” 

https://ncez.pl/aktywnosc-fizyczna/osoby-

dorosle/ruch---jak--ile-i-gdzie--  

 

5 maja 

wtorek 

 

Jak 

mieszkamy?

* 

Dom 

 

Przeczytaj tekst z pamiętnika. Podręcznik, strona 

14 oraz tekst o czasownikach na stronie 15. 

Odpowiedz ustnie na pytania dotyczące tekstu. 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń - ćwiczenie 1,2 strona 

13, ćwiczenie 4, strona 14 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń, 

ćwiczenie 5,6 strona 14  

 

„Wprowadzenie pojęcia wiek”. 

Napisz w zeszycie w kratkę: 

wiek – 100 lat 

1 wiek = 100 lat 

2 wieki = 200 lat 

3 wieki = 300 lat 

6 wieków = 600 lat 

10 wieków = 1000 lat   

 

Uzupełnij:  

Oblicz: Matematyka: 

ćwiczenie 2 strona 54. 
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100 lat = … wiek 

300 lat = …. wieki 

400 lat = ….wieki 

500 lat = … 

700 lat = …. 

800 lat = … 

900 lat = … 

Oblicz: Matematyka: ćwiczenie 1 strona 54. 

Pamiętaj: Od 101r. do 200r trwał II wiek 

                 Od 201r do 300r. trwał III wiek 

                 Od 601r do 700r trwał VII wiek 

6 maja 

środa 

Mój dom 

* 

Dom 

 

Przeczytaj tekst pt. „Mój dom”. Podręcznik, 

strona 18-19. 

Odpowiedz ustnie na pytanie 1,2,3 pod tekstem. 

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

17. 

Napisz opis pokoju przedstawionego na 

ilustracji. Ćwiczenie 5, strona 18. 

Wykonaj: Karta Ćwiczeń, 

ćwiczenie 4 strona 17. 

 Narysuj lub wykonaj makietę 

swojego domu lub wybranego 

pokoju w domu ( do wyboru). 

Można wykonać rysunek 

kredkami lub wykonać makietę  

( z pudełka po butach i innych 

pudełeczek, korków, gąbki, 

tkaniny, itp.) 

„Obliczanie upływu czasu” 

Oblicz: Matematyka: ćwiczenie 1, 4 strona 55. 

 

7 maja 

czwartek 

Dzieci 

świata 

* 

Dom 

 

Przeczytaj tekst pt. „A to ciekawe!”. Podręcznik 

– strona 21. 

Odpowiedz ustnie na pytania: Która z 

wiadomości o dzieciach najbardziej ciebie 

zainteresowała? 

Napisz w zeszycie notatkę na temat: Jakie 

obowiązki mają dzieci w Polsce i w jaki sposób 

spędzają czas? 

Przeczytaj tekst „O poznańskich koziołkach” . 

Zastanów się w jaki sposób piszemy „nie” z 

czasownikami. 

Wykonaj: Karta Ćwiczeń, ćwiczenia 7,8,9 strona 

21. 

Wykonaj: Karta Ćwiczeń, 

ćwiczenia 1,2 strona 19. 

 



„Zadania powtórzeniowe” 

Oblicz: Matematyka: ćwiczenie 1, 2,5 strona 56. 

Oblicz: Matematyka: 

ćwiczenie 3 strona 56. 

Wychowanie fizyczne: Tylko 10 ćwiczeń, a 

pracuje całe ciało. 

https://youtu.be/qREgqFYxl-Q 

 

8 maja 

piątek 

Z wizytą w 

pasiece 

* 

dom 

 

Przeczytaj tekst pt. „ W pasiece”. Podręcznik – 

strona 24 - 25. 

Odpowiedz ustnie na pytanie: Dlaczego pszczoły 

są ważne dla ludzi i przyrody? 

Wykonaj: Karta Ćwiczeń, ćwiczenia 1,2,3,4 

strony 22 - 23. 

Wykonaj: Karta Ćwiczeń, 

ćwiczenia 5,6  strona 23. 

„Powtórzenie – rozwiązywanie zadań” 

Oblicz: Matematyka: ćwiczenie 7,8 strona 57. 

Oblicz: Matematyka: 

ćwiczenie 10 strona 57. 

Wykonaj pszczółkę wybranym sposobem: 

https://malinowaplaneta.pl/co-zrobic-z-jajka-

niespodzianki/ 

https://wczesnoszkolni.pl/pory-roku/wesole-

pszczolki 

 

 Śpiewaj piosenkę „Pszczółka 

Bzz” i ćwicz artykulację: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=g92jyNnhEqo 

Wychowanie fizyczne: Ćwiczenia z piłką w 

domu. 

https://www.youtube.com/watch?v=ChD4Ml3zZ

XE&fbclid=IwAR3ZLJ7Em4ltxgSj8NUGtPCZjl

5SgA0nD 

8uoLU1F-KvXnSako49VAMaWOkw 

 

 

Język angielski: 

Nauka piosenki o hobby 

1. W podręczniku na stronie 44 i 45 znajdziecie nazwy hobby. Możecie posłuchać tych nazw na portalu 

dla uczniów eDesk.pearson.pl. Należy tam się zalogować i można znaleźć nagrania do podręcznika i 

ćwiczeń.  

2. Postarajcie się nauczyć piosenki z ćw. 5 na str. 45. Możecie ją odsłuchać na podanej przeze mnie 

stronie.  

3. Nazwy dni tygodnia znajdziecie na stronie 46 podręcznika. Powtórzcie je. 

4. W związku z poznanymi nazwami hobby i zajęć dodatkowych oraz dniami tygodnia poćwiczcie ich 

pisanie wykonując ćwiczenia na stronach 42, 43 i 44. 

Życzę miłej pracy! 

Dla chętnych: Możecie zrobić zdjęcie i wysłać wykonane przez siebie ćwiczenia na mojego maila. 
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