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

22
czerwca
poniedziałek

Zagadnieni
e

Zadania do wykonania
dla wszystkich

Mój tata

Zadania do wykonania dla
chętnych
Wykonaj zadania:
https://epodreczniki.pl/wczesn
oszkolna/KL3_ORE_V9_LAT
O_3_4_34_158_p0

*
Święto taty

Blok 34. Lato, lato, co ty na to?
/ Temat 158/ Wycieczka z tatą.
Wykonaj dowolną techniką „Laurkę dla Taty”,
napisz życzenia z okazji „Dnia Ojca” i podaruj ją
tacie w dniu jego święta.
„Przestrzenne figury geometryczne”
Wykonaj: Matematyka, ćwiczenie 1,2,3, 4 strony
82-83.

Wykonaj: ćwiczenie 5 strona
83.

Wychowanie fizyczne: Ćwiczenia oswajające z
piłka koszykową.
https://ewf.h1.pl/student/?token=ha8DS80X4tgZ
fZFa8OraVHS42WoKwftl4nU9Ly5iYt0lhPxC6f
&previ ew=true
23
czerwca
wtorek

Wyruszamy
na
wakacyjne
szlaki

Napisz w zeszycie notatkę na temat: „Dokąd
można wyjechać w Polsce na wakacyjny
wypoczynek i w jaki sposób można tam spędzać
czas?

Blok 35. Żegnaj, trzecia klaso/
Temat/Strefa gier.

*
Wakacyjny
zawrót
głowy

Zagraj w dowolne gry:
https://epodreczniki.pl/wczesn
oszkolna/KL3_ORE_V9_LAT
O_3_4_34_158_p0

„Dostrzeganie rytmów w środowisku naturalnym
i sztuce użytkowej”
Wykonaj: Matematyka, ćwiczenie 1,2,3,4 strona
84.

24
czerwca

Czar
wspomnień

środa

*
Wakacyjny
zawrót
głowy

Wykonaj zadania:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_OR
E_V9_LATO_3_4_34_158_p0
Blok 35. Żegnaj, trzecia klaso/ Temat 161/ Znów
minął rok/ Temat 162/ Jak to było w trzeciej
klasie/ Temat 163/ Nie ma zwolnienia od
myślenia.
Zaśpiewaj wakacyjną piosenkę
pt: „Hej Mazury, jak wy
cudne” na stronie:
https://www.youtube.com/watch

?v=Hr0dVvoRyyI

„Rozwiązywanie łamigłówek geometrycznych”.
Wykonaj: Matematyka, ćwiczenie 1,2,3 strona
85
25
czerwca

Bezpieczne
wakacje

czwartek

*

Porozmawiaj z rodzicami na temat: „Jak
bezpiecznie spędzić wakacje?”.

Wakacyjny
zawrót
głowy

Wykonaj: Matematyka,
ćwiczenie 4 strona 85.

Wykonaj zadania:
https://epodreczniki.pl/wczesn
oszkolna/KL3_ORE_V9_LAT
O_3_4_34_158_p0
Blok 35. Żegnaj, trzecia klaso/
Temat 164/ Bezpiecznie na
wakacjach/ Temat 165/ W
czwartej klasie.
„Powtórzenie- zadania
dodatkowe”
Wykonaj dowolne ćwiczenia:
Matematyka, ćwiczenia na
stronach 86-94.

Wychowanie fizyczne: Bezpieczeństwo w
czasie wakacji – prezentacja multimedialna.
https://www.youtube.com/watch?v=bTL4vNkBq
vk
Język angielski:
Czytanie historyjki i powtórzenie wiadomości z klasy III
1. Przeczytajcie historyjkę na stronie 64 i przekonajcie się, jak bohaterowie spędzają czas wolny.
2. Możecie też przeczytać tekst o sportach ekstremalnych na stronie 66.
3. Ćwiczenia na stronie 64 i 65 pomogą wam przypomnieć budowanie zdań z nazwami sportów. Wklejcie
sobie nalepkę na zakończenie rozdziału.
4. W klasie trzeciej poznaliście wiele słówek w języku angielskim, jak też potraficie już budować zdania i
pytania w tym języku. Przejrzyjcie podręcznik i ćwiczenia i przypomnijcie, czego uczyliście się w
klasie III.
Powodzenia!
Religia:
Znak krzyża i pozdrowienie chrześcijańskie
Wiara na co dzień
Znak Krzyża:
W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Znak Krzyża, czynimy na początku i na koniec modlitwy, przed i po posiłku (nawet najmniejszym), przed i po:
pracy, nauce, zabawie, wyruszeniem w drogę, itd. To z jednej strony jest najprostsza forma modlitwy, prośby o
Boże Błogosławieństwo, dziękczynienie, ale również nasza deklaracja, że wszystko co robimy, wykonujemy w
Imię i na chwałę Pana Boga, a więc będzie to dobre i zgodne z Jego przykazaniami.
Znak Krzyża wykonujemy również, gdy chcemy kogoś pobłogosławić, a więc powierzyć Panu Bogu.
Błogosławieństwo nie jest zarezerwowane tylko i wyłącznie biskupom, księżom i diakonom (chociaż
udzielone przez nich, ze względu na sakrament święceń ma większą moc). Błogosławić może i powinien

każdy chrześcijanin, ponieważ jest to forma modlitwy. Błogosławić oznacza dobrze życzyć, a więc jest to
prośba, skierowana do Pana Boga, aby miał w opiece osobę, którą błogosławimy.
Formy błogosławieństwa:
1 Duży Znak Krzyża, tak jak ksiądz na koniec Mszy Świętej, możemy uczynić w stronę osoby którą chcemy
pobłogosławić.
2 Formą błogosławieństwa jest również Mały Znak Krzyża uczyniony na czole osoby, którą chcemy
pobłogosławić, np. rodzice czynią taki znak krzyża rano lub przed wyjściem z domu, jakimś dłuższym
wyjazdem, na czole swoich dzieci. Wykonujemy go (ale tylko na czole) w taki sam sposób jak przed
Ewangelią w czasie Mszy Świętej.
Pozdrowienie chrześcijańskie:
Na powitanie mówimy:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Odpowiadamy:
Na wieki, wieków. Amen.
W czasie wielkanocnym (od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanocy) do Niedzieli Zesłania
Ducha Świętego), szczególnie w oktawie Wielkanocy (od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do
Niedzieli Miłosierdzia Bożego):
Na powitanie mówimy:
Chrystus Zmartwychwstał.
Odpowiadamy:
Prawdziwie Zmartwychwstał.
Na pożegnanie, mówimy:
Z Bogiem, lub Niech Pan Bóg błogosławi.
Odpowiadamy:
Z Bogiem.
Jeżeli żegnamy osobę, która udaje się w podróż, można powiedzieć:
Niech Pan Bóg, cię prowadzi.
Odpowiadamy:
Z Bogiem.
Osoby, które spotykamy gdy pracują, pozdrawiamy:
Panie Boże dopomóż.
Odpowiadamy:
Panie Boże zapłać.
albo
Osoby, które spotykamy gdy pracują, pozdrawiamy:
Szczęść Boże (bardzo popularne wśród górników).

Odpowiadamy:
Daj Boże, lub Panie Boże zapłać.
Gdy chcemy podziękować, mówimy:
Panie Boże zapłać, lub Bóg zapłać.

