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

Zagadnieni
e

15
czerwca
poniedziałek

Pływają,
latają,
chodzą
*
Szczęśliwej
drogi

Zadania do wykonania
dla wszystkich

Zadania do wykonania dla
chętnych

Wykonaj: Karty Ćwiczeń: ćwiczenie 1,2,3 strona Obejrzyj film pt. „Ruch
89 oraz ćwiczenie 4 strona 90.
zwierząt”:
https://www.youtube.com/watc
h?v=GcMgs885LXw
„Powtórzenie- mierzenie masy”
Wykonaj: Matematyka, ćwiczenie 1,2,3 strona
78 oraz ćwiczenie 1,2,3 strona 79.

Wykonaj: Matematyka,
ćwiczenie 4 strona 79.

Wychowanie fizyczne: Ćwiczenia rozciągające
po wysiłku fizycznym.
https://ewf.h1.pl/student/?token=7K1Bz4J61mqy
l6rrtLYqmmAng2clVUMOONnmDQAYhRmD
qUuhT6 & preview=true
19
czerwca
piątek

Utrwalmy
zasady
ortograficzn
e
*

Napisz w zeszycie dyktando.
Poproś rodziców, aby najpierw omówili z Wami
trudności ortograficzne zawarte w dyktandzie, a
następnie podyktowali Wam zdania. Sprawdźcie
razem dyktando. Załącznik nr1
Wykonaj dowolną techniką
pracę plastyczną ilustrującą
treść dyktanda. Podpisz
elementy na obrazku.

Szczęśliwej
drogi

Temat : Ćwiczenia oswajające z piłką do tenisa
https://ewf.h1.pl/student/?token=tFkeReZg9rvjM
k45nWb0tqJhFI38H2BTqD3wVrRjwqda2wKc9
e&pr eview=true

Zaśpiewaj ortograficzne
piosenki:
https://www.youtube.com/watc
h?v=wBZlW-p_Y8Q
https://www.youtube.com/watc
h?v=5qITwg1Iaps

„Powtórzenie- płaskie figury geometryczne”
Wykonaj: Matematyka, ćwiczenie 1,2,3,4 strona
80 oraz ćwiczenie 7,8 strona 81.

Wykonaj: Matematyka,
ćwiczenie 5 strona 80 oraz
ćwiczenie 6 strona 81.

Załącznik nr 1

Słońce coraz mocniej grzeje. Ogrodnicy grabią, przekopują i nawożą grządki. W ogródkach
warzywnych wkrótce wyrosną rzodkiewki, ogórki, buraki, sałata, groch, pietruszka. W
ogródkach kwiatowych zakwitną bzy, tulipany, żonkile, konwalie. Roślinom zagrażają
chwasty: perz i pokrzywy oraz szkodniki: mszyce i gąsienice. Sprzymierzeńcami człowieka są
jeże, ropuchy, pająki i biedronki.

Religia:
Zagadnienie: Powtarzamy modlitwy
Nauka modlitwy
ANIELE BOŻY
Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.
WYZNANIE WIARY (SKŁAD APOSTOLSKI)
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan,
umarł i pogrzebion.
Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca
wszechmogącego.
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała
zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.

