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

18 maja
poniedziałek

Zagadnieni
e
O Polskich
stolicach
*
Śladami
naszych
przodków

Zadania do wykonania
dla wszystkich

Zadania do wykonania dla
chętnych

Przeczytaj tekst pt. „Polskie stolice”. Podręcznik, Wykonaj: Karty Ćwiczeń:
strona 50, 51.
ćwiczenie 4, strona 49/
ćwiczenia 5,6,7, strona 50.
Obejrzyj film pt. „Najważniejsze miasto stolica” na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=yTN74uNH
N28
Spróbuj nauczyć się na pamięć wiersza Juliana
Tuwima pt. „Warszawa”. Podręcznik, strona 53.
Wykonaj: Karty Ćwiczeń: ćwiczenie 2,3, strona
51.
„Połowa i ćwierć całości – figury
geometryczne”.

Oblicz: Matematyka:
ćwiczenie 4 strona 62.

Oblicz: Matematyka: ćwiczenie 1,2,3,5 strona
62.
Wychowanie fizyczne: Ćwiczenia piłkarskie w
domu.
https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sm4MV
aPY
19 maja
wtorek

Rodzinne
historie
*
Śladami
naszych
przodków

Przeczytaj tekst pt. „Wojenne historie – wywiad
z dziadkiem”. Podręcznik, strona 54, 55.
Odpowiedz ustnie na pytanie 1 pod tekstem.
Wykonaj: Karty Ćwiczeń: ćwiczenie 1,2 strona
54/ ćwiczenie 3,4 strona 55.

Jeśli zainteresowała Cię
historia niedźwiedzia Wojtka
przeczytaj tekst pt. „Dziadek i
niedźwiadek”. Podręcznik,
strona 56, 57.
Obejrzyj film o niedźwiedziu
Wojtku na stronie:
https://www.youtube.com/watc
h?v=RfWhDnj6keU
https://www.youtube.com/watc
h?v=xT_gG_-xBdI
Wykonaj dowolną techniką
pracę plastyczną pt. „Miś
Wojtek”.

„Obliczanie połowy i ćwierci podanej liczby”.

Oblicz: Matematyka:

20 maja
środa

Niedźwiedz
ie
*
Śladami
naszych
przodków

Oblicz: Matematyka: ćwiczenie 1,2 strona 63.

ćwiczenie 3,5 strona 63.

Obejrzyj ilustrację i przeczytaj informacje tam
zawarte „Niedźwiedzie”. Podręcznik, strona 58,
59.

Wykonaj: Karty Ćwiczeń:
ćwiczenie 4,5 strona 59.

Odpowiedz ustnie na pytania 1,2,3,4 pod
tekstem.
Wykonaj: Karty Ćwiczeń: ćwiczenie 1,2,3 strona
58.
Napisz w zeszycie dyktando, które podyktuje Ci
osoba starsza z rodziny. Załącznik nr1.

Poszukaj w internecie zdjęć
niedźwiedzi: brunatnego,
polarnego, czarnego, pandę.

„Połowa i ćwierć – jednostki długości”.

Oblicz: Matematyka:
ćwiczenie 4 strona 64.

Oblicz: Matematyka: ćwiczenie 1,2,5 strona 64.
21 maja
czwartek

Rodzinne
czytanie
*

Przeczytaj tekst z pamiętnika „Rodzinne
czytanie” oraz informacje o rodzajach zdań.
Podręcznik, strona 60, 61.

Wykonaj: Karty Ćwiczeń:
ćwiczenie 3 strona 60.

Wykonaj: Karty Ćwiczeń: ćwiczenie 1,2,5 strona
Z książką za 60.
pan brat
Wykonaj dyktando na stronie internetowej:
https://dyktanda.online/app/dyktando/1245
„Połowa i ćwierć – jednostki masy”.
Oblicz: Matematyka: ćwiczenie 1,2,3,4 strona
65.

Oblicz: Matematyka:
ćwiczenie 5 strona 65.

Wychowanie fizyczne: Ćwiczenia oswajające z
piłką koszykową w domu.
https://www.youtube.com/watch?v=9d1XWGb3_E
22 maja
piątek

W
bibliotece

Przeczytaj tekst pt. „W bibliotece”. Podręcznik,
strona 62.

Przeczytaj wiersz pt.
„Przyjaciel na całe życie”.
Podręcznik, strona 63.

Wykonaj: Karty Ćwiczeń: ćwiczenie 1,2,3 strona
62.
Wykonaj: Karty Ćwiczeń:
Z książką za
ćwiczenie 5, strona 63.
pan brat
„Połowa i ćwierć – jednostki czasu
Oblicz: Matematyka:
zegarowego”.
ćwiczenie 3, 5 strona 66.
*

Oblicz: Matematyka: ćwiczenie 1,2 strona 66.
Wykonaj dowolną techniką
„zakładkę do książki”.

Śpiewaj piosenkę „Bajeczki”
https://www.youtube.com/watc
h?v=Sl7d6RvqTWM
Wychowanie fizyczne: Ćwiczenia oswajające z
piłką ręczną.
https://www.youtube.com/watch?v=wBNmPIW
KYrg

Załącznik nr1

Dyktando:
Mały Jerzy siedzi pod drzewem i czyta. Nagle zatrzasnął książkę i pobiegł do lasu. Tutaj
powietrze pachnie leszczyną i grzybami. Potem poszedł nad rzeczkę. Przechadzał się jej
brzegiem i obserwował żabki. Spacerował tak aż do zmierzchu. Wreszcie, kiedy chwycił go
głód, przyszedł do domu. Zjadł trzy kanapki z szynką i rzodkiewką.
Język angielski:
Tygodniowy plan
Aktywności, których możemy się nauczyć

1. Poznajcie kilka aktywności, których możecie się jeszcze nauczyć:
do archery – uprawiać łucznictwo
go kayaking – pływać kajakiem
go climbing – powspinać się
2. Przeczytajcie tekst na str. 50 w zadaniu 14 w podręczniku, a dowiecie się, jakie odznaki zdobywają
skauci, czyli harcerze w Wielkiej Brytanii.
3. Wypiszcie nazwy tych aktywności i zaznaczcie je w ćwiczeniu 13 i 14 na str. 48 w ćwiczeniach.
4. Natomiast w ćw. 15 na str. wypiszcie nazwy umiejętności, którymi każdego dnia zajmuje się Paul. W
nagrodę wklejcie nalepkę do zadania 16. Powodzenia!
Nauka nazw jedzenia zwierząt

1. Przypomnijcie sobie nazwy zwierząt:
crocodile – krokodyl
frog – żaba
antelope – antylopa
bird – ptak
zebra – zebra
snake – wąż

hippo – hopopotam
rhino – nosorożec
lion – lew
tiger – tygrys
fish – ryba
monkey - małpa

2. Poniżej znajdują nazwy pożywienia dla tych zwierząt. Myślę, że wiecie, czym żywią się wyżej
wymienione zwierzęta. Jeśli nie, poszukajcie informacji w Internecie. Oto jedzenie:
meat – mięso
grass – trawa
bugs – robaki, owady
seeds – nasiona
leaves – liście
fruit – owoce

3. Jeśli chcemy powiedzieć, że któreś ze zwierząt je, to użyjemy czasownika „eat” w języku angielski,
np.:
Tigers eat meat. – Tygrysy jezdą mięso.
Monkeys eat fruit. – Małpy jedzą owoce.
Pamiętajcie, żeby o zwierzętach mówić w liczbie mnogiej dodając do nazwy zwierzęcia końcówkę –s.
4. Proponuję wykonanie ćwiczeń: 1 i 2 ze str. 50 i 3 i 4 ze str. 51 w ćwiczeniach.

