
Klasa III 

edukacja wczesnoszkolna Dorota Poślada, wychowanie fizyczne: Marcin Miłosiewicz, 

język angielski: Dorota Dudzińska 

Dzień Temat dnia Zadania do wykonania 

dla wszystkich 

Zadania do wykonania dla 

chętnych 

6 kwietnia 

poniedziałek 

 

Tradycje i 

zwyczaje 

wielkanocn

e 

 

Obejrzyj film pt. „Polskie tradycje. Wielkanoc”  

https://www.youtube.com/watch?v=lnglzbx4H7

Q 

Przeczytaj wiersz pt. „Co kryje pisanka?”. 

Podręcznik, strona 98. 

Na podstawie wiersza odpowiedz w zeszycie na 

pytanie: Jakie wartości kryje w sobie pisanka? 

Podręcznik, strona 98. 

Wykonaj: Karty Ćwiczeń, ćwiczenie 1,  strona 

91. 

Naucz się pięknie czytać 

wiersza pt. „Co kryje 

pisanka?”. Przeczytaj wzorowo 

swojej rodzinie. 

„Powtórzenie wiadomości i umiejętności z 

matematyki.” 

Oblicz: Matematyka, ćwiczenie 1,2,4, strona 41. 

Oblicz: Matematyka, 

ćwiczenie 7, strona 42. 

 

Wychowanie fizyczne: „Mój ulubiony sport, 

drużyna, sportowiec” 

 Proszę uzasadnić swój wybór – zastanowić się i 

odpowiedzieć na pytanie. (nie trzeba nic pisać!) 

 

7 kwietnia 

wtorek 

 

Wielkanocn

y stół 

 

 

Obejrzyj film pt. „Wielkanocne tradycje i 

zwyczaje ludowe”: 

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

2g8 

Zapytaj rodziców i zapisz w zeszycie nazwy 

potraw, które można znaleźć na wielkanocnym 

stole. 

Obejrzyj film: „Koszyczek 

wielkanocny” 

https://www.youtube.com/watc

h?v=-vS8QYsdefQ 

Poszukaj w internecie 

wiadomości lub filmików o 

zwyczajach wielkanocnych w 

innych krajach. 

„Struktura liczb czterocyfrowych” 

Oblicz: Matematyka: ćwiczenie 1, 3, strona 43 

 

Język angielski: „Easter – Wielkanoc” 

Zapoznaj się ze słownictwem związanym ze 

Świętami Wielkanocnymi i postaraj się nauczyć 

tych słów ze strony: 

https://quizlet.com/pl/282293534/easter-flash-

cards/ 

Zapisz życzenia „Happy Easter”. Napisz na 

kartce i włóż do teczki. 
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8 kwietnia 

środa 

Wielkanocn

e życzenia 

 

Zaprojektuj i wykonaj „wielkanocną kartkę 

świąteczną” – technika dowolna – z tych 

materiałów, które masz w domu. 

 

 

Zredaguj życzenia świąteczne z okazji świąt 

wielkanocnych i przepisz je pięknie na 

własnoręcznie wykonanej kartce lub do zeszytu. 

Przypomnij sobie: 

Pisząc życzenia pamiętaj o: 

1. Komu składasz życzenia. 

2. Z jakiej okazji składasz życzenia. 

3. Napisz czego życzysz. 

4. Podpisz się pod życzeniami. 

Możesz skorzystać z podanego słownictwa: 

radosnych Świąt Wielkanocnych, wesołego 

Alleluja, pełnych radości, spokoju, zdrowia, 

ciepłych, przepełnionych wiarą, nadzieją i 

miłością, radosnego, wiosennego nastroju, 

mokrego Śmigusa Dyngusa, smacznego 

jajka, wesołego świętowania, obfitych łask 

od Zmartwychwstałego Chrystusa 
 

 

 

„ Poznawanie liczb czterocyfrowych” 

Oblicz: Matematyka, ćwiczenie 3,4, strona 44. 

Oblicz: Matematyka: 

ćwiczenie  2, strona 44 

Zaśpiewaj „Wielkanocną piosenkę” 

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

hEE 
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