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Edukacja przyrodnicza 

Obejrzyjcie filmiki, które przesłałam na grupę. 

Na lekcję online przygotujcie kredki. 

 

Edukacja polonistyczna:  

Zapiszcie  w zeszycie temat: Wiosna w sercach.  

Podręcznik – nauczcie się pięknie czytać tekst pt.: „Wiosna w sercach” str. 106-107, odpytam 

w piątek na lekcji online.  

 

Edukacja matematyczna: 

Zapiszcie w zeszycie temat: Wykonuję obliczenia zegarowe.  

Podręcznik – strona 46-47, przeczytajcie przypomnienie. 

Zadanie 1  ze str. 46 wykonamy na lekcji online. 

Wykonajcie w zeszycie zadanie 3 str.46 i zadanie 5 str.47 

Karty ćwiczeń matematyka – str. 39 ćw. 1, 2 i 3;  str.40 ćw. 4 

 

3 kwietnia 2020 r.  piątek 

 

Edukacja plastyczno –techniczna: 

Na zajęcia online przygotujcie potrzebne materiały. 

 

Edukacja polonistyczna:  
Zapiszcie w zeszycie temat: Czas na ortografię - ch/h.  

1.Przypomnijcie sobie zasady pisowni wyrazów z ch i h.  

2.Wejdźcie na stronę www.dyktanda.online, tam w zakładce Aplikacja pojawi się lista 

dyktand, wybierzcie klasę 3 i regułę ch/h.  

3. Wykonajcie dyktando „O juhasie Hubercie”. 

4. Wpiszcie do zeszytu swoje rezultaty w następujący sposób: 

„O juhasie Hubercie”-  mój wynik:  

5.Odszukajcie w dyktandzie zdania złożone. Przepiszcie do zeszytu zdanie, które ma 

najwięcej czasowników w formie osobowej. 

 

Edukacja matematyczna:  

Zapiszcie w zeszycie temat: Ćwiczę przed sprawdzianem trzecioklasisty.  

1.Wejdź na stronę www.matzoo.pl , klasa 3, po lewej stronie zakładka TESTY 

TRZECIOKLASISTY. 

2. Dziś wykonajcie zestaw 3 – „Wycieczka w góry”. 

3. Wpiszcie do zeszytu swoje rezultaty w następujący sposób: 

 „Wycieczka w góry” -  mój wynik :  

4. Wpiszcie do zeszytu pytanie z zadania 8 ww testu: 

Na którym zegarze zaznaczono godzinę zakończenia wędrówki klasy 3b?   

Następnie narysujcie ten zegar w zeszycie i odpowiedzcie na pytanie. 

5. Przepiszcie do zeszytu prawidłową odpowiedź z zadania 10. 

Wychowanie fizyczne: 

Nie zapominajcie o ćwiczeniach gimnastycznych. Propozycja na dziś: 
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 

 

POWODZENIA! 
Drodzy Rodzice! 

Prace dzieci proszę przesyłać na mój nowy adres: gcieslik1970@gmail.com, lub smsem, 

telefon bez zmian. 

Grażyna Cieślik 
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