
Witam Was serdecznie w kolejnym tygodniu  !!! 

W tym krótkim  tygodniu nauki  ( uczymy się tylko do środy)  rozpoczynamy  tematy związany ze sztuką, oczywiście nie 

zabraknie również tematów związanych z Wielkanocą. 

 

PAMIĘTAJCIE !!! Do dużego zeszytu codziennie wpisujemy dzień tygodnia, datę i temat dnia. 

Ćwiczymy czytanie. Czytacie  pojedyncze wyrazy lub zdania – w zależności od umiejętności, natomiast mama, tata 

lub babcia czyta Wam  cały tekst czytanki. Po przeczytaniu opowiedzcie przeczytany tekst ( kto był bohaterem, o 

jakim zdarzeniu była mowa itp.) 

Jeśli coś będzie niezrozumiałe, proszę o telefon  

 

Poniedziałek 06.04.2020 rok Temat W pracowni polskich mistrzów. 

Przyroda Przyszła już do nas wiosna a z nią przyleciały bociany!!! W dniu dzisiejszym na zajęciach przyrodniczych 

dowiecie się różnych ciekawostek na temat życia tego sympatycznego ptaka. 

 Proszę kliknąć na podany link i obejrzeć przygotowany materiał :). 

 Ja już widziałam bociany tej wiosny !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=hn3TbFnHCb4 

 

Technika Na zajęciach przyrodniczych obejrzałeś film o życiu bociana. A teraz przygotuj: blok z kolorowymi kartkami, 

klej, nożyczki, farby lub kredki, rolkę po papierze toaletowym.  

Przygotuj  rolkę po papierze toaletowym, oklej ją białym papierem lub pomaluj białą farbą plakatową. Wytnij z 

białego papieru koło ( będzie to głowa naszego bociana – narysuj oczy), oraz skrzydła – końce skrzydeł pokoloruj na 

czarno. Z czerwonego papieru wytnij trójkąt – dziób i dwa długie prostokąty czyli nogi bociana. Sklej wszystkie 

elementy jak na przykładzie poniżej. Miłej zabawy !!! 

 
 

Wtorek 07.04.2020 rok Temat Obrazy i obrazki. 

J.polski – przeczytaj razem z mamą lub babcią czytankę ze strony  88-89, popatrz na zamieszczone tam obrazy. 

Następnie wykonaj w ćwiczeniach do języka polskiego zad. 1 na str.61 

J.polski- Otwórz czytankę na stronie 92, przeczytaj o rodzajach barw, a następnie w ćwiczeniach z j. polskiego 

wykonaj zadanie 1 str. 62 

Mała podpowiedź :) 

 
 

Matematyka – str. 49 zad 1  Wykonaj również zadanie 2 str. 50 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hn3TbFnHCb4


Informatyka – W przeglądarce internetowej google.pl   wpisz: zabawa - Na ziemi zostaje, naciśnij enter.  

Brawo, udało się! A teraz wysłuchaj słów zabawy.  

 

W-f  Na zajęciach informatycznych odszukałeś piosenkę do której będziemy ćwiczyć ( jeśli się to nie udało  kliknij w 

podany link https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4) Wykonuj polecenia przedstawione w piosence 

-  Wyginamy śmiało ciało :).  

 

Środa 08.04.2020 rok Wielkanocne zwyczaje i obrzędy. Czas Wielkanocy. 

J.polski Przeczytaj razem z mamą, tatą lub babcią czytankę ze strony 99 -100. Następnie  wykonaj krótkie ćwiczenie 

ze str. 68 zad 1, i  str. 69 zad 1 

Matematyka – Dzisiaj nie będziemy liczyć!!! Sprawdź, co kryje się w  ćwiczeniach na  str. 57 zad.2, str.58 zad.3 

Plastyka Wykonaj tak jak chcesz ( możesz narysować, namalować,  wykleić kolorowym papierem lub włóczką ) 

wielkanocną pisankę.  

 
 

UTS 

Przypomnij sobie na jakie pytania odpowiadają poszczególne części mowy (przepisz do zeszytu) 

Rzeczownik  (kto?, co?) 

Czasownik (co robi?, co się z nim dzieje?) 

Przymiotnik (jaki?, jaka?, jakie?) 

Wpisz do zeszytu po dwa przykłady z poszczególnych części mowy (poniżej moje przykłady) 

Rzeczownik – np, rower 

Czasownik – np jedzie 

Przymiotnik – np szybko 

 

A teraz będziemy ćwiczyć odmianę czasownika w czasie teraźniejszym (to, co robimy teraz) – przepisz do zeszytu i 

powtórz kilka razy 

 

Czas teraźniejszy – czyli to, co robimy teraz 

 

Liczba pojedyncza   Liczba mnoga 
 

Ja – rysuję    My – rysujemy 

Ty – rysujesz    Wy - rysujecie 

On, ona, ono – rysuje    Oni - rysują 

 

W ramach Programu dla szkół (mleko i owoce) proszę w wolnej chwili o zapoznanie się z filmem. 

Link do filmu: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4
https://www.youtube.com/watch?v=ASRjdYUVs_M


 

 
 

Pełnych pokoju 

Świąt Wielkiej Nocy 

oraz wiele pomyślności i sukcesów 

Życzy  

wychowawca klasy III 

Karolina Marciniak – Dominik 

 
 


