
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 

8 czerwca 

poniedziałek 

 

Przed 

podróżą 

* 

Szczęśliwej 

drogi 

 

Przeczytaj tekst pt. „Wielkopolska” Podręcznik 

strony 80-81. 

Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem: 1,2,3. 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń: ćwiczenie 6,7,8 strona 

84. 

Lekcja programowania: Karty 

Ćwiczeń: ćwiczenie 1, strona 

80-81. 

„Powtórzenie- własności działań na liczbach” 

 Wykonaj: Matematyka, ćwiczenie 1,2,3,4,5 

strona 74. 

Wykonaj: Matematyka, 

ćwiczenie 6 strona 74. 

Wychowanie fizyczne: Temat: Ćwiczenia 

koordynacyjne. 

https://ewf.h1.pl/student/?token=fS5hoaSN1ki9x

3xAd3cacQCqAhe1VxI6LPI7RtH6hxKIJ4VoR0

&previ ew=true 

 

9 czerwca 

wtorek 

Niezwykli 

podróżnicy 

 * 

Szczęśliwej 

drogi 

 

Posłuchaj audiobook pt. „O psie, który jeździł 

koleją” : 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_0MQkAh

3IU&list=OLAK5uy_m2x4RGSEIiiZw4qEPrH

UOrNw9nvNc1Ahg 

Przeczytaj tekst pt. „Jak pies podróżował koleją” 

Podręcznik, strona 82 oraz wiersz pt. ”Podróż 

pana smoka”, strona 83. 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń: ćwiczenie 1,2 strona 

85. 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń: 

ćwiczenie 4,5, strona 86. 

 

Obejrzyj zdjęcia psa „Lampo” 

Załącznik nr1. 

„Powtórzenie- mierzenie czasu” 

Wykonaj: Matematyka, ćwiczenie 1,2 strona 75. 

Wykonaj: Matematyka, 

ćwiczenie 3, 4 strona 75-76. 

10 

czerwca 

środa 

O psie, 

który 

jeździł 

koleją 

 * 

Szczęśliwej 

drogi 

 

Przeczytaj tekst pt. „O psie, który jeździł koleją 

Podręcznik strony 84-85. 

Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem: 1,2. 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń: ćwiczenie 1,2,3,4,5 

strona 87-88. 

„Wymyśl i napisz inne 

zakończenie książki pt. „O 

psie, który jeździł  koleją”. 

 

 Wykonaj pracę plastyczną pt. 

„Pomnik psa Lampo”. 

Technika płaska lub 

przestrzenna. Można 

wykorzystać plastelinę, masę 

https://ewf.h1.pl/student/?token=fS5hoaSN1ki9x3xAd3cacQCqAhe1VxI6LPI7RtH6hxKIJ4VoR0&previ
https://ewf.h1.pl/student/?token=fS5hoaSN1ki9x3xAd3cacQCqAhe1VxI6LPI7RtH6hxKIJ4VoR0&previ
https://ewf.h1.pl/student/?token=fS5hoaSN1ki9x3xAd3cacQCqAhe1VxI6LPI7RtH6hxKIJ4VoR0&previ
https://www.youtube.com/watch?v=Y_0MQkAh3IU&list=OLAK5uy_m2x4RGSEIiiZw4qEPrHUOrNw9nvNc1Ahg
https://www.youtube.com/watch?v=Y_0MQkAh3IU&list=OLAK5uy_m2x4RGSEIiiZw4qEPrHUOrNw9nvNc1Ahg
https://www.youtube.com/watch?v=Y_0MQkAh3IU&list=OLAK5uy_m2x4RGSEIiiZw4qEPrHUOrNw9nvNc1Ahg


solną, watę, włóczkę. 

 Zaśpiewaj piosenkę pt. „Cztery 

Łapy” 

https://www.youtube.com/watc

h?v=2JJ-pSJuG1w 

„Powtórzenie- mierzenie długości” 

 Wykonaj: Matematyka, ćwiczenie 1,2,3 strona 

77. 

Wykonaj: Matematyka, 

ćwiczenie 4 strona 77. 

JEŻELI NIE DA SIĘ OTWORZYĆ STRONY INTERNETOWEJ PROSZĘ 

SKOPIOWAĆ LINK I WKLEIĆ GO W OKNO PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ 

  Religia: 

 Zagadnienie: Powtarzamy modlitwy 

Nauka modlitwy 

POZDROWIENIE ANIELSKIE 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,  

błogosławionaś Ty między niewiastami,  

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. 

Święta Maryjo, Matko Boża,  

módl się za nami grzesznymi 

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

 

Język angielski: 

Pytania i przeczenia związane z uprawianiem sportu na świeżym powietrzu 

 

1. Wiecie już, że kiedy chcemy powiedzieć, iż coś lubimy, mówimy: 

 

I like surfing. – Lubię pływać na desce.  

She likes basketball. – Ona lubi koszykówkę. 

 

2. Jeżeli chcemy to zaprzeczyć, powiemy: 

 

I don’t like football. – Nie lubię piłki nożnej. 

She/ He doesn’t like tenis. – Ona / On nie lubi piłki nożnej. 

 

3. Natomiast, kiedy pytamy, brzmi to następująco: 

 

Do you like diving? – Lubisz skoki do wody? 

Does she like dancing? – Czy ona lubi tańczyć? 

 

4. Zwróćcie uwagę, że kiedy mówimy o niej albo o nim dodajemy wszędzie –s. 

5. Spróbujcie poćwiczyć takie zdania, przeczenia i pytania w ćwiczeniach na stronie 60, 61, 62 i 63. 

Życzę miłej pracy! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2JJ-pSJuG1w
https://www.youtube.com/watch?v=2JJ-pSJuG1w


 

Załącznik nr1 

                                 
                                             Pomnik psa Lampo na stacji Campiglia Marittima  

 

  LAMPO 

 

 


