
                                                     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 

1 czerwca 

poniedziałek 

 

Nasze 

Święto 

* 

Święto 

dzieci 

 

Wykonaj zadania: 
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_

V9_LATO_3_4_33_151_p0 

Blok 33. Święto dzieci / Temat 154/ Dozwolone 

od lat 18…/ Temat 155/ Co nam zagraża?/ 

Temat 156/ W komputerowej sieci. 

Zagraj w dowolne gry: 
https://epodreczniki.pl/wczesnosz

kolna/KL3_ORE_V9_LATO_3_4

_33_151_p0 

Blok 33. Święto dzieci / Temat 

157/Strefa gier. 

Wychowanie fizyczne: Podstawowe pozycje do 

ćwiczeń. 

https://ewf.h1.pl/student/?token=7q3kl6hZ8Wua

KwSiIIuw03WQW6eIcDYSGfyqW0sTSSYNqx

FjUh&p review=true 

 

2 czerwca 

wtorek 

Kochamy 

baśnie 

 * 

Baju, baju.. 

Przeczytaj wpis do pamiętnika oraz tekst pt. 

„Równoważnik zdania”. Podręcznik strony 70-

71  

Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem: 1,2,5. 

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

71. 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń: 

ćwiczenie 4,5,6 strona 72. 

 

„Powtórzenie” 

Wykonaj: Matematyka, ćwiczenie 8,9,11 strona 

70. 

Wykonaj: Matematyka, 

ćwiczenie 10, 12 strona 70. 

3 czerwca 

środa 

Współczesn

e smoki 

 * 

Baju, baju.. 

Przeczytaj tekst pt. „Współczesne smoki” 

Podręcznik strony 72-73. 

Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem: 1,3. 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń: ćwiczenie 1,2 strona 

73 oraz ćwiczenie 4,5 strona 74. 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń: 

ćwiczenie 6 strona 74. 

 Wykonaj jaszczurkę topionymi 

kredkami świecowymi lub inną 

techniką. 

„Powtórzenie- dodawanie i odejmowanie w 

zakresie 1000. 

 Wykonaj: Matematyka, ćwiczenie 1,2,3 strona 

71. 

Wykonaj: Matematyka, 

ćwiczenie 4 strona 71. 

4 czerwca 

czwartek 

Doktor 

Dolittle i 

jego 

zwierzęta * 

Przeczytaj tekst pt. „Doktor Dolittle i jego 

zwierzęta”.  

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

75. 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń: 

ćwiczenie 5 strona 76. 

https://ewf.h1.pl/student/?token=7q3kl6hZ8WuaKwSiIIuw03WQW6eIcDYSGfyqW0sTSSYNqxFjUh&p
https://ewf.h1.pl/student/?token=7q3kl6hZ8WuaKwSiIIuw03WQW6eIcDYSGfyqW0sTSSYNqxFjUh&p
https://ewf.h1.pl/student/?token=7q3kl6hZ8WuaKwSiIIuw03WQW6eIcDYSGfyqW0sTSSYNqxFjUh&p


Baju, baju.. 

 

„Powtórzenie- mnożenie i dzielenie w zakresie 

1000.” 

Wykonaj: Matematyka, ćwiczenie 1,2,3 strona 

72. 

Wykonaj: Matematyka, 

ćwiczenie 4,5 strona 72. 

Wychowanie fizyczne: Układ taneczny z 

wykorzystaniem ćwiczeń koordynacyjno-

ruchowych. 

https://ewf.h1.pl/student/?token=dH1VTpjgCwG

ZYXscRnrWt2hqnKbTnZdvzdcmiAk6vLWUah

94Re&p review=true 

 

5 czerwca 

piątek 

Przygody 

Doktora 

Dolittle 

* 

Baju, baju.. 

 

Przeczytaj tekst pt. „Wezwanie z Afryki”. 

Podręcznik strona 76,77. 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń: ćwiczenie 1,2 strona 

77. 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń: 

ćwiczenie 3,4,5 strona 78. 

„Własności działań na liczbach.” 

Oblicz: Matematyka, ćwiczenie 1,2,3 strona 73. 

Oblicz: Matematyka, 

ćwiczenie 4 strona 73. 

 Wykonaj pracę plastyczno – 

techniczną: „Papuga doktora 

Dolittle”. Załącznik nr1. 

 Śpiewaj piosenkę  pt. „Wesoły 

żeglarz” na stronie: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=wL9UWODX9Cs 

Wychowanie fizyczne: Temat : Zabawy 

koordynacyjne. 

https://ewf.h1.pl/student/?token=3aEzJ8tpGJFSp

4vKUX2ZY3UxbYnz2bAHcjPk605X4Fg1ysJ4

mf&preview=true 

 

 

Załącznik nr1 

                
 



 

        
 

 

Religia: 

 Przeczytaj: 

Modlitwa która oddaje cześć Trójcy Świętej: 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

 

Pięć Przykazań Kościelnych: 

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. 

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć  Komunię Świętą. 

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów  mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu 

powstrzymywać się od udziału  w zabawach. 

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła 

 

 

Język angielski: 

Przystosowanie zwierząt do różnego pożywienia 

 

1. W podręczniku na stronie 58 znajdziecie tekst o zwierzętach, które jedzą różne rodzaje pożywienia. 

Zwierzęta dzielimy więc na: 

 

carnivores – mięsożerne 

herbivores – roślinożerne 

omnivores – wszystkożerne 

 

Dlatego też zwierzęta mogą mieć: 

 

sharp teeth – ostre zęby  

flat teeth – płaskie zęby 

beak – dziób 

 



Zapoznajcie się z tym tekstem i może uda wam się odpowiedzieć, czy zdania w zadaniu 15 pod 

wskazanym tekstem są prawdziwe czy nie. 

 

2. Proszę, abyście uzupełnili ćwiczenie 12 i 13 na stronie 56 w zeszycie ćwiczeń, a następnie 

odpowiedzieli na pytania w ćwiczeniu 14 na stronie 57. Po skończonej pracy w nagrodę wklejcie 

nalepkę. 

 

 

Nauka nazw letnich dyscyplin sportowych  

 

1. Zapoznam was dzisiaj z nazwami dyscyplin sportowych, które zazwyczaj uprawiamy na świeżym 

powietrzu: 

 

swimming – pływanie 

diving – skoki do wody 

riding – jazda np.: konno 

roller skating – jazda na rolkach 

surfing – pływanie na desce 

football – piłka nożna 

baseball – bejsbol 

basketball - koszykówka 

 

2. Możecie posłuchać ich wymowy na stronie eDesk.pearson.pl. Jest to nagranie CD 3.17 oraz piosenkę 

na CD 3.20. Tekst piosenki znajduje się na stronie 61 w podręczniku. 

 

3. Aby utrwalić znajomość tego słownictwa, wykonajcie ćwiczenia na stronie 58 i 59 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Miłej pracy! 
 

 


