
KLASA III – 1.06.2020r.  
 

Rozkład zająć od 1 czerwca do 5 czerwca 2020r. - SZCZĘŚLIWEJ DROGI 
 

Poniedziałek 1 czerwca 2020r. - Dzień Dziecka 

Lekcja programowania: Ćw. s.80- 81. 

   Z okazji Dnia Dziecka składam serdeczne życzenia: radości, miłości otaczających 

osób, życzę szczerych przyjaciół, dużo zdrowia i uśmiechu oraz wytrwałości w dążeniu 

do celów.  

Reszta dnia do Waszej dyspozycji. 

 

Wtorek 2 czerwca 2020r. - Przed podróżą 

Edukacja polonistyczna: P. s.78 i 79, zad.2 przesłać do nauczyciela, pozostałe ustnie, 

Ćw. s. 82- 83  

Edukacja przyrodnicza: P. 80- 81 Wielkopolska wszystko ustnie, Ćw. s.84 

Edukacja matematyczna: P. s. 83 obliczenia i odpowiedzi do zeszytu 

 

Środa 3 czerwca 2020r. - Niezwykli podróżnicy 

Edukacja polonistyczna: 

Przeczytać P. s. 82- 83, Ćw. s. 85- 86  

Edukacja matematyczna: Ćw. s. 78, ćw. 1-5, ćw.2 przesłać. 

 

Czwartek 4 czerwca 2020r. - O psie, który jeździł koleją 

Edukacja polonistyczna:  P. s.84- 85, zad. 1- 4 ustnie, Ćw. 87- 88, ćw. 2: argumenty 

przesłać. 

Edukacja matematyczna: Ćw. s.79 

 

Piątek 5 czerwca 2020r. - Pływają, latają, chodzą... 

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza: P. s.86- 87 ustnie, tylko zad.5 narysować  

i napisać, Ćw. s.89- 90, hasło z zadania 6 wysłać. 

Edukacja matematyczna: P. s.84 i 85 

 

  



KLASA III – 25.05.2020r. 

 

Zagadnienia do realizacji dla uczniów pozostających w domach: 

 "Baju, baju" 

 

Poniedziałek 25.05.2020r. Kochamy baśnie 

Edukacja polonistyczna:  

P. s.70-71, zad. 1 i 2 ustnie, 5 do zeszytu, Ćw. s.71- 72, z ćw.1 prześlij hasło do nauczyciela 

Edukacja matematyczna: Ćw. s.74 

Od p. Estery: 

Edukacja polonistyczna: Kochamy baśnie: P. s.70- przeczytaj samodzielnie głośno i 

wyraźnie, s.71, zad.1 i 2 ustnie, Ćw. s.71- 72, z ćw.1 prześlij hasło do nauczyciela, ćw. 3 

(kropka też), 4 czytaj tak, jak w poleceniu, bez kropki. 

Edukacja matematyczna: Ćw. s.74, ćw. 1, 2. 

 

Wtorek 26.05.2020r. Współczesne smoki 

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza: P. s. 72- 73,  zadania też, Ćw. s.73- 74 

Edukacja matematyczna: P. s. 80, Ćw. s.75- 76, zad.4 przesłać do sprawdzenia 

Od p. Estery: 

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza: P. s. 72- 73,  zadania też, Ćw. s.73- 74(wszystkie 

bez kropek) 

Edukacja matematyczna: P. s. 80 , zad.1, Ćw. s.75- 76, ćw. 1 z kropką, poćwicz 

odczytywanie godzin na zegarze ze wskazówkami (trzeba odczytywać szybko  

i bezbłędnie), narysuj 4 zegarki, zaznacz godziny (inne niż w podręczniku  

i ćwiczeniach) i napisz słownie, którą godzinę wskazują, wysłać do p. Estery 

 

Środa 27.05.2020r. Doktor Dolittle i jego zwierzęta 

Edukacja polonistyczna: P. s. 74 i 75 przeczytaj głośno i wyraźnie, Ćw. s.75- 76 (zwróć 

uwagę na ćwiczenie 5 i koniecznie zapamiętaj kierunki świata!!!) 

Edukacja matematyczna: P. s. 81,wysłać do nauczyciela bez Ćw. 



Od p. Estery: 

Edukacja polonistyczna: P. s. 74 i 75 przeczytaj głośno i wyraźnie, Ćw. s.75- 76, ćw. 1, 2, 

3 ,(zwróć uwagę na ćwiczenie 5 i koniecznie zapamiętaj kierunki świata!!!) 

Edukacja matematyczna: P. s. 81, zrób dwa te, które potrafisz i wyślij, bez Ćw. 

 

Czwartek 28.05.2020r. Na ratunek 

Edukacja polonistyczna: P. s. 76- 77, wszystkie zadania ustnie, Ćw, s. 77 i 78, wysłać 

ćw.2 kropka, pozostałe zrobić 

Edukacja matematyczna: Ćw. s.77 

Od p. Estery: 

Edukacja polonistyczna: P. s. 76- 77 przeczytać głośno i wyraźnie, Ćw, s. 77 i 78, ćw. 1, 

2 wysłać diagram bez kropki, 3 bez kropki, 4 tylko kropka, 5. 

Edukacja matematyczna: Ćw. s.77, ćw. 1. 

 

Piątek 29.05.2020r. Dzień baśni 

Edukacja polonistyczna: Ćwiczenia s.79- 81 

Edukacja matematyczna: P. s.82 wysłać 

Edukacja muzyczna: Znajdź piosenkę pt. “Na majówkę” na You Tube i śpiewaj, słowa 

w P. s.112, wymyśl układ  taneczno- ruchowy, możesz wysłać zdjęcie. 

Od p. Estery: 

Edukacja polonistyczna: Ćwiczenia s.79, ćw.1 z kropką (występ przed rodziną) 

Edukacja matematyczna: P. s.82, zad.1, 2, 3, 6 wysłać 

Edukacja muzyczna: Znajdź piosenkę pt. “ Na majówkę” na You Tube i śpiewaj, słowa 

w P. s.112, wymyśl układ taneczno- ruchowy 

 

 

  



KLASA III – 18.05.2020r.  

 

Rozkład tematów do opracowania od 18 do 22 maja 2020r. 

"Z książką za pan brat" 

 

Poniedziałek 18.05.2020r.- Rodzinne czytanie 

Edukacja polonistyczna: P. s.60- 61, zad. 1- 4 ustnie, Ćw. s.60- 61 

Edukacja matematyczna:  Sprawdzam swoje umiejętności matematyczne: iloczyn i 

iloraz 

P. s. 77 wysłać ( w ćwiczeniach nic) 

Od p. Estery: 

Edukacja polonistyczna: P. s.60- 61, zad. 1- 4 ustnie, Ćw. s.60- 61, ćw. 1,2,3 i 5 

Edukacja matematyczna: Sprawdzam swoje umiejętności matematyczne: iloczyn i 

iloraz 

P. s. 77, zad. 1, 2 oraz 6 i 7 wysłać jeśli potrafisz ( w ćwiczeniach: nic) 

 

Wtorek 19.05.2020r.- W bibliotece 

Edukacja polonistyczna: P. s.62- 63, Ćw. s.62-63 

Edukacja matematyczna: Ćw. s.72 

Od p. Estery: 

Edukacja polonistyczna: P. s.62- 63 tekst może przeczytać ktoś starszy, wiersz 

samodzielnie, Ćw. s.62- 63, ćw.1, 2 i 4, 5. 

Edukacja matematyczna: Ćw. s. 72, ćw.1 i 2 

 

Środa 20.05.2020r.- Wielkie czytanie 

Edukacja polonistyczna: P. s.64- 65, zad. 1- 4 ustnie, Ćw. s.64- 65, bez 6. 

Edukacja matematyczna:  Sprawdzam swoje umiejętności matematyczne P. s.78 

Od p. Estery: 

Edukacja polonistyczna: P.s.64- 65, zad. 1- 3 ustnie, Ćw. s.64,ćw. 1,2 i 4,s. 65, ćw.8 bez 

kropki. 



Edukacja matematyczna:  Sprawdzam swoje umiejętności matematyczne P. s.78, zad. 

Wszystkie. 

 

Czwartek 21.05.2020r.-Skąd się bierze papier? 

Edukacja polonistyczna: p. s.66- 67, zad.1- 5 ustnie, Ćw. s. 66- 68 

Edukacja plastyczna: P. s. 68, zad. 1- 3, zad. 3- skopiować znany obraz i należy przesłać 

do oceny 

Edukacja matematyczna: Ćw. s.73, (bez podręcznika) 

Od p. Estery: 

Edukacja polonistyczna: p. s.66- 67 , zad.1- 5 ustnie, Ćw. s. 66- 68, ćw. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 

9 (bez kropki), 10. 

Edukacja plastyczna: P. s. 68, zad. 1- 3 ustnie, zad. 3- skopiować czyli przerysować 

samodzielnie  obraz i należy przesłać do oceny lub  włożyć do teczki z datą 

Edukacja matematyczna: Ćw. s.73, ćw.1, 2, z 3 wybierz sobie 2 przykłady (bez 

podręcznika) 

 

Piątek 22.05.2020r.- Klasowe święto książki 

Edukacja polonistyczna: P, s.69 przeczytać jako utrwalenie, Ćw. s.69- 70: powtórzenie 

Edukacja matematyczna: P. s. 79: zadania tekstowe 

Od p. Estery: 

Edukacja polonistyczna: P, s.69 przeczytać jako utrwalenie, Ćw. s.69- 70: powtórzenie 

Edukacja matematyczna: P. s. 79: zadania tekstowe: 2,3, 4. 

 

 

  



KLASA III – 11.05.2020r.  

 

Od 11 maja 2020r. pracujemy nad następującą tematyką: 

"Śladami naszych przodków" 

 

Poniedziałek 11.05.2020r.- Rodzinne korzenie 

Edukacja polonistyczna: P. s.48- 49, zad.1-3 ustnie, 4 do zeszytu, Ćw. s.49- 50 

Edukacja matematyczna: Obliczam połowę i ćwierć- jednostki czasu 

kalendarzowego P.s. 73 ustnie, Ćw. s.67 

Edukacja muzyczna: Ćw. s.108, ćw. 1, wysłać hasło! 

Od p Estery: 

Edukacja polonistyczna: P. s.48- 49, zad.1-4 ustnie, Ćw. s.49 ćw. 1 do zeszytu, 2 bez 

kropki, 4 bez kropki, s. 50, ćw. 5 i 7. 

Edukacja matematyczna: Obliczam połowę i ćwierć- jednostki czasu 

kalendarzowego P.s. 73 ustnie, Ćw. s.67, ćw.1 

 Edukacja muzyczna: Ćw. s.108, ćw. 1, wysłać hasło 

 

Wtorek 12.05.2020r. O polskich stolicach 

Edukacja polonistyczna: P. s. 50- 53 przeczytać , zad. 1-4 ustnie, Ćw. s.51- 53 

Edukacja matematyczna: Wykonuję obliczenia pieniężne- połowa i ćwierć P. s.74 

ustnie,Ćw. s.68 

Od p. Estery: 

 Edukacja polonistyczna: P. s. 50- 51 przeczytać teksty, s. 53 pięknie przeczytać wiersz 

"Warszawa" Ćw. s.51- 53, ćw. 2 bez kropki, ćw. 3, ćw.7 bez kropek 

Edukacja matematyczna: Wykonuję obliczenia pieniężne- połowa i ćwierć P. s.74 

ustnie,Ćw. s.68,ćw. 1 

  



Środa 13.05.2020r. Rodzinne historie 

Edukacja polonistyczna: P. s.54- 55, zad. ustnie, Ćw. s. 54- 55 

Edukacja matematyczna: P.75 do wysłania, z ćw. nic! 

Od p. Estery: 

Edukacja polonistyczna: P. s.54- 55 tylko przeczytać teksty, Ćw. s. 54,55, ćw.1 bez 

kropki, 3 bez kropki, 4 bez kropki 

Edukacja matematyczna: P.75, zad.1, 3,4,6 do wysłania do oceny, z ćw. nic! 

 

Czwartek 14.05.2020r. Dziadek i niedźwiedź 

Edukacja polonistyczna: P.56- 57, zad. ustnie, Ćw. s.56- 57 

Edukacja matematyczna: z podręcznika nic, z Ćwiczeń s. 69- 70 

Od p. Estery: 

Edukacja polonistyczna: P.56- 57, Ćw. s. 56- 57,ćw. 1,5 i 6. 

Edukacja matematyczna: z podręcznika nic, z Ćwiczeń s. 69- 70 zrób te zadania, które 

potrafisz. 

 

Piątek 15.05.2020r. Niedźwiedzie 

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza: P. s.58- 59, zad 1- 4 ustnie, zad . 5. napisać  

i wysłać do oceny, Ćw. s. 58- 59 

Edukacja matematyczna: P. s. 76, Ćw. s.71 

Od p. Estery: 

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza: P. s.58- 59, zad 2 napisać i wysłać,  Ćw. s. 58- 

59, ćw.1, 2, 3, bez kropki, 5 bez kropki 

Edukacja matematyczna: P. s. 76  zrobić zadania, które potrafisz, w Ćwiczeniach nic!!! 

 

 

  



KLASA III – 4.05.2020r.  
 
 

Od poniedziałku 4.05. 2020r. opracowujemy następującą tematykę:   

(Rozdział “Błękitna planeta” przenosimy na koniec roku)  

 

Poniedziałek 4.05.2020r. “Umajone święta”  
Edukacja polonistyczna;   

P.s. 36- 37, Ćw. s. 37- 38  

Edukacja matematyczna:  

Połowa i ćwierć: P. s.66 i 67, zadania ustnie, Ćw.s.62   
 

Od p. Estery:  

Edukacja polonistyczna:  

P. s.36- 37 przeczytać, zad. 1-3 ustnie, bez zadania 4, Ćw. S.37- 38, ćw. 1- 4  

Edukacja matematyczna: Połowa i ćwierć  

P. s. 66 i 67 zapoznać się co to jest połowa, a co ćwierć, bez rozwiązywania 

zadań, Ćw. s.62, ćw.1, 2,5  

 

Wtorek 5.05.2020r.  
“Święto pracy”  

Edukacja polonistyczna:  

P. s.38- 39, Ćw. S.39- 40 (ćw. 5 przesłać do oceny)  

Edukacja matematyczna:  

Obliczam połowę i ćwierć liczby  

P.s. 68-69, zadania ustnie, Ćw. S.63  
 

Od p. Estery:   

Edukacja polonistyczna:  

P. s.38- 39, Ćw. S.39 i 40, ćw.1,2,3,4 i 6  

Edukacja matematyczna:  

z podręcznika s.68 i 69 przeczytać jak obliczyć połowę, a jak ćwierć i zrobić  

w Ćwiczeniach: s.63 tabelkę z ćw.1.  

 

Środa 6.05.2020r.  
“O demokracji”  

Edukacja polonistyczna:  

P. s.40- 41, Ćw. s.41- 42  

Edukacja matematyczna:  

Obliczam połowę i ćwierć- jednostki długości  

P. s.70, zad.3 i 4 przesłać obliczenia i odpowiedź do oceny, Ćw. s.64  
 

Od p. Estery:  

Edukacja polonistyczna:  

P. s. 40 i 41: czytankę może przeczytać dorosły, wiersz samodzielnie, Ćw. s.41, ćw.1 i 2, 

s.42, ćw.4 (bez kropki)  

Edukacja matematyczna: P.s.70, zapoznać się z informacjami nad zadaniami  

i rozwiązać z ćwiczeń ćw.3 ze s.64(pozostałe wg własnego uznania: niekoniecznie)  

  

 

 



Czwartek 7.05.2020r.  
“Polska konstytucja, Mazowsze”  

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:  

P.s.42 i 43, zad. tylko ustnie, Ćw. s.43 i 44 oraz P. s.44- 45 ustnie, Ćw. s.45  

Edukacja matematyczna:  

Obliczam połowę i ćwierć- jednostki masy: P.s.71 ustnie i w pamięci, w zadaniu3, 

zamiast: “ćwierć dekagrama płatków kukurydzianych” wstaw “ćwierć kilograma 

płatków kukurydzianych”, Ćw.  s.65  
 

Od p. Estery:  

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:  

P. s.42 i 43, zad. tylko ustnie, Ćw. s. 43, ćw.1,2, 3, (4 nie jest obowiązkowe, ale można), 

s. 44, ćw.6  

P. s.44-45 (bez zadań spod spodu), Ćw.  s.45, ćw. 1.  

Edukacja matematyczna:  

Obliczam połowę i ćwierć- jednostki masy: P.s. 71, zapoznać się z informacją 

nad zad. 1, Ćw. s. 65, ćw.5, pozostałe jeśli uczennica/uczeń zdąży zrobić.  

 

Piątek 8.05.2020r. “Wszystko kwitnie”  
Edukacja polonistyczna: P. s. 46-47, zad.6 przesłać lub włożyć do teczki z datą- praca 

plastyczna, pozostałe ustnie, Ćw. s.46-48  

Edukacja matematyczna:  

P. s.72 ustnie, Ćw. S.66  
 

Od p. Estery:  

Edukacja polonistyczna:  

P. s.46 i 47, zad ustnie, a zad.6: rysunek 2 kwiatów przesłać lub włożyć o teczki z datą. 

Z Ćwiczeń s.46, ćw.1,2, s.48, ćw.7.  

Edukacja matematyczna: “Obliczam połowę i ćwierć- jednostki czasu zegarowego”: 

powtórzyć odczytywanie czasu na zegarku ze wskazówkami i zapoznać się  

z informacjami P. s72 nad zadaniami zad 3. ustnie, w Ćw.- nic.  

 

 

 

 

 

KLASA III – 27.04.2020r. 
 
 

W tym tygodniu tj. 27 i 28 kwietnia 2020r. pracujemy nad:  

 

Poniedziałek: “Dzieci świata”  
 

Edukacja polonistyczna: P.s. 20- 23, Ćw.s.19- 21  

Matematyka: Szacowanie P.s.64 (ustnie), Ćw.s.60  

 

Od p. Estery:  

j. polski: P.s.20-23 tylko przeczytać, Ćw.s.19-21, ćw. 1,2,3 i 7.  

Matematyka: P. s.64, przeczytać nad zad.1. Ćw.s.60, ćw.1.  

 



Plastyka dla wszystkich:  

P. s.22, zad. 3, (notatkę i obrazek wysyłamy do nauczycielek tak, jak potrafimy lub 

obrazek z datą wkładamy do teczki)  

 

Wtorek: “Z wizytą w pasiece”  
 

Edukacja polonistyczna: P.s.24- 25 (tylko zad. 4 do zeszytu), Ćw. s.22- 23  

Matematyka: Poznaję milion: P. s.65, zad. Ustnie, Ćw.s.61  

 

Od p. Estery:  

j. polski: P. s.24- 25, zad. tylko ustnie, Ćw. s.22- 23, ćw.1,2,3,5  

Matematyka: P. s. 65, zad. ustnie, Ćw. s.28, ćw.1 i 2  

 

Życzymy dobrego wypoczynku!  

 

 

 

 

Klasa III – 20.04.2020r.  

 

W dniach 20.04.-24.04.2020r. pracujemy nad: 

 

Poniedziałek 20.04.2020r. 

„A ja rosnę i rosnę” 

j. polski: P. s. 10-11, zad. 1-4 (notatkę, przynajmniej 3 zdania do zeszytu), Ćw. s. 9-10 

matematyka: P. s. 60 (wszystkie zadania do zeszytu), Ćw. s. 55 

 

Od p. Estery: 

j. polski: P. s. 10-11, zad. 1-4 (wymienić w zad. 3 w jednym zdaniu i zapisać  

np. W okresie niemowlęcym dziecko:….), Ćw. s. 9-10 

matematyka: P. s. 60 (zadania 1 i 2 do zeszytu), Ćw. s. 55, ćw. 1 i 4 

  



 

Wtorek 21.04.2020r. 

„Kim zostanę, gdy dorosnę” 

j. polski: P. s. 12-13, Ćw. s. 11-12. Wypowiedź pisemną do zadania 5 z podręcznika  

s. 13 połącz z wypowiedzią z ćwiczenia 5, Ćw. s. 12- kropka w jedną spójną wypowiedź 

pisemną. 

matematyka: P. s. 61 (karta powtórzeniowa do zeszytu), (karty z ćwiczeń na jutro)  

Od p. Estery: 

j. polski: P. s. 12-13 (bez zad. 5), Ćw. s. 11-12- wszystkie (w ćw. 5 kropka do zeszytu) 

matematyka: P. s. 61 (karta powtórzeniowa do zeszytu- wybierz 3 zadania, które 

potrafisz rozwiązać), (karty z ćwiczeń na jutro). 

 

Środa 22.04.2020r. 

„Jak mieszkamy” 

j. polski: P. s. 14-15, do zeszytu tylko z 5. zapisać zdanie, Ćw. s. 13-15 wszystkie 

matematyka: dziś tylko ćwiczenia s. 56-57 powtórzenie 

 

Od p. Estery: 

j. polski: P. s. 14-15 (tylko ustnie), Ćw. s. 13-15, ćw. 1, 2, 4 i 6 

matematyka: dziś tylko z ćwiczeń s. 56-57 powtórzenie, ćw. 1, 2, 3, 4, 5 i 7 

 

Czwartek 23.04.2020r. 

„Mój świat” 

j. polski: P. s. 16-17, Ćw. s. 15-16 

matematyka: P.s. 62, Ćw. s. 58 

Od p. Estery: 

j. polski: P. s. 16-17, Ćw. s. 15-16, ćw. 1, 2, 4 (bez kropek), 5 

matematyka: P. s. 62 (ustnie), Ćw. s. 58, ćw. 1, 2 i 6 

 



Piątek 24.04.2020r. 

„Mój dom”- cykl wychowawczy 

j. polski: P. s. 18-19, Ćw. s. 17-18, ćw. 1-5 (ćw. 5- opis przesłać w dogodnej dla siebie 

formie)  

matematyka: liczby sześciocyfrowe, P. s. 63, Ćw. s. 59 

Od p. Estery: 

j. polski: P. s. 18-19 ustnie (5- praca plastyczno-techniczna na kartce lub w zeszycie do 

rysowania), Ćw. s. 17-18, ćw. 1-5 

matematyka: liczby sześciocyfrowe, P. s. 63 (ustnie), Ćw. s. 59, ćw. 1- przeczytaj głośno 

i wyraźnie, ćw. 2 i 3   

    

 

 

 

KLASA III – 15.04.2020r.  

 

 

Witamy Uczennice i Uczniów klasy trzeciej,  

W tym tygodniu pracujemy nad tematyką „Wiosenne wyrastanie”. Z języka 

polskiego korzystamy z czwartej części podręcznika i ćwiczeń, a z matematyki 

kontynuujemy. 

Oprócz tego oglądamy lekcje telewizyjne dla klasy trzeciej w TVP Historia  

i pracujemy tak, jak poleca prowadząca nauczycielka. Efekty pracy gromadzimy  

w teczkach, zdjęcie jednej pracy polonistycznej, matematycznej, technicznej  

lub plastycznej prosimy wysłać raz w tygodniu.  

 

Środa 15 kwietnia 

„Wszystko rośnie” 

j. polski: P. s.3, 4, 5 i P. s. 117 (na końcu książki), zad. 1-5 (prosimy przesłać zdjęcie pracy 

plastycznej), Ćw. s. 3 i 4. 

matematyka: P. s. 56, zad. 1, 2, 3, 4, 5, Ćw. s. 52, ćw. 1-6 

 

 



Od p. Estery: 

j. polski: Najpierw Ćw. s. 3, ćw. 1, potem P. s. 4 i ustnie odpowiedzieć na pyt. ze s. 5  

z podręcznika, następnie Ćw. s. 3, ćw. 2 (bez kropki), ćw. 3, ze s. 4, ćw. 4, 5, 6 

plastyka: polecenie z podręcznika do j. polskiego s. 117 na końcu książki.  

Jeżeli możesz, wyślij zdjęcie pracy do nauczyciela, a jeśli nie, to zapisz datę na kartce 

z rysunkiem i umieść w teczce z pracami plastycznymi.  

matematyka: P. s. 56, zad. 2, Ćw. s. 52, ćw.1, 2, 4, 5 

Koniecznie oglądamy lekcje telewizyjne dla klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej  

(do wyboru) starając się wykonywać zadania. Kartki składać DO TECZEK, zapisywać 

daty!!! 

 

Czwartek 16 kwietnia 

„Wzrastanie roślin” 

j. polski: P. s. 6, 7, „Treść i wygląd plakatu” w zielonych kołach: Zapamiętać!!!  

Ćw. s. 5, uzupełnić na dole, s. 6, ćw. 2, 3, 4. Pozostałe treści tylko przeczytać.  

matematyka: P. s. 57, ćw. 1-4 ustnie, Ćw. s. 53, ćw. 1-5 

 

 

Od p. Estery: 

j. polski: P. s. 6, 7, „Treść i wygląd plakatu” w zielonych kółkach: przeczytać!!! Ćw. s. 5 

uzupełnić na dole, s. 6, ćw. 3, 4. Pozostałe treści tylko przeczytać. 

matematyka: P. s. 57, zad. 3 i 4 ustnie, Ćw. s. 53, ćw. 1, 2 

 

 

Piątek 17 kwietnia 

„Brzydkie kaczątko”- chętne osoby czytają całą baśń Andersena 

j. polski: P. s. 8 i 9, Ćw. s. 7 i 8 wszystkie ćwiczenia. Opis kaczątka z zeszytu sfotografuj  

i prześlij do nauczyciela albo napisz w formie sms-a lub jako wiadomość e-mail 

(uczniowie zakładali skrzynki na zajęciach informatycznych). 

matematyka: P. s. 58 i 59, Ćw. s. 54, ćw. 1-5 

Od p. Estery: 

j. polski: P. s.8 i 9 przeczytać, Ćw. s. 7, ćw. 1, 2 (bez kropki) i 3, s. 8, ćw. 5 

matematyka: P. s. 58 i 59, zad. 1, 2 i 4,  Ćw. s. 54, ćw. 1 i 2 



Bardzo dziękujemy za przesyłanie efektów domowej pracy. Gromadzenie wytworów 

w zeszytach i teczkach prosimy traktować jako konieczność. Prosimy pisać daty na 

pracach w teczkach.   

 

 

 

KLASA III – 6-8.04.2020r.  

 

Witamy, 

w dniach od poniedziałku 6 kwietnia do środy 8 kwietnia 2020r. opracowujemy 

następujące zagadnienia: 

 

Poniedziałek 6 kwietnia 

„Jak mnie widzą” 

j. polski: P. s. 96-97, Ćw. s. 87-88 

matematyka: P. s. 53, Ćw. s. 48-49 

Od p. Estery: 

j. polski: P. s. 96-97 (czyta dorosły, dziecko słucha, a potem odpowiada głośno na 

pytania spod tekstu), Ćw. s. 87, ćw. 1 i 2 (bez kropki), s. 88, ćw. 4 (bez kropki) 

matematyka: P. s. 53, zad. 1, 2, i 4, Ćw. s. 49, ćw. 8 

Wtorek 7 kwietnia 

„Wielkanoc” 

j. polski: najpierw Ćw. s. 89-90 (powtórzenie), P. s. 98, zad. 1-3, w 2. tylko pierwsza część 

pytania  

matematyka: P. s. 54, Ćw. s. 50 

Od p. Estery: 

j. polski: Ćw. s. 89, ćw. 2- uzupełnij i przepisz starannie do zeszytu, s. 90, ćw. 6, P. s. 98- 

przeczytaj głośno wiersz i odpowiedz na 1. pytanie pod wierszem 

matematyka: P. s. 54, zad. 1 do zeszytu, Ćw. s. 50, ćw. 1, 2, i 6 

 

Środa 8 kwietnia 

„ Wielkanoc: zwyczaje i sztuka” 

j. polski: P. s. 99, Ćw. s. 91, s. 92, ćw. 3 (porównaj z P s. 110) i s. 93, ćw. 2 

matematyka: P. s. 55, zad. 4, Ćw. s. 51, ćw. 1, 2 i 3 (bez ostatniej kropki) 



Od p. Estery: 

j. polski: P. s. 99, Ćw. s. 91, ćw. 1, 2, 3 

matematyka: P. s. 55, zad. 1, Ćw. s. 51, ćw. 1 

 

Zadanie dla wszystkich: 

Jeśli potrafisz, po wykonaniu z Ćw. s. 91 ćw. 3, prześlij nam zdjęcie pracy przez telefon, 

e-mail lub Messenger. 

Dziękujemy uczniom za wysłanie zdjęć wykonanych prac. 

Życzymy spokojnych Świąt Wielkanocnych!!!  

 

 

 

KLASA III  
 30.03.2020r. – 3.04.2020r.  

 

Rodzice i Uczniowie klasy 3! 

Od poniedziałku 30 marca do piątku 3 kwietnia korzystamy z następujących 

stron podręczników i ćwiczeń.  

Uwaga!  

Ponieważ nasza uprawa roślin znajduje się w klasie na parapecie chętne osoby 

mogą na nowo prowadzić doświadczenie z pomocą rodziców i porównać  

z podręcznikiem do j. polskiego s. 82-83.  

 

Poniedziałek, 30 marca 

„Jak zostać poetą” 

j. polski: P. s. 84- 85, Ćw. s. 76- 77 

matematyka: P. s. 48, Ćw. s. 41- 42 

Od p. Estery: 

j. polski: P. s. 84- 85 (czytanie zawsze z pomocą i pod kontrolą rodzica),  

Ćw. s. 76, ćw. 1 i 2, s.77, ćw. 4 (tylko ostatnia kropka) 

matematyka: P. s. 48, zad. 1, 2, 3, 4 (ustnie), Ćw. s. 41, ćw. 2, s. 42, ćw. 6 



Wtorek, 31 marca 

„Tajemnicze głosy” 

j. polski: P. s. 86-87, Ćw. s. 78-79 

matematyka: P. s. 49, Ćw. s. 43 

Od p. Estery: 

j. polski: P. s. 86-87, zad. 1, 2, 5, Ćw. s. 78, ćw. 1, 2, 3 (s. 79: według uznania rodzica; 

można pominąć) 

matematyka: najpierw z Ćwiczeń ćw. 1 ze s. 43, potem P. s. 49 zad. 1, 2, 3, 4 

 

Zadanie przyrodnicze dla wszystkich:  

Obserwuj przyrodę w ogrodzie przy swoim domu przez około 30 minut i zapisz  

w zeszycie: 

- Ile ptaków widziałeś? 

- Jaskie to gatunki? Zapisz nazwy tych, które rozpoznajesz.  

 

Środa, 1 kwietnia 

„Stroje dawniej i dziś” 

j. polski: P. s. 88-89, Ćw. s. 80-81 

matematyka: P. s. 50, Ćw. s. 44 

Od p. Estery: 

j. polski: P. s. 88-89, zad. 2 i 3, Ćw. s. 80-81, ćw. 1, 2, 4 

matematyka: P. s. 50, zad. 1, 2, 3 (zad. 3 do zeszytu), Ćw. s. 44, ćw. 2, 4 

 

Czwartek, 2 kwietnia 

„Jak się ubierać, a nie przebierać” 

j. polski: P. s. 90-91, Ćw. s. 82-83 

matematyka: P. s. 51, Ćw. s. 45 

 



Od p. Estery: 

j. polski: P. s. 90-91, Ćw. s. 82, ćw. 1, 2 (bez kropki), s. 83, ćw. 3 i 4 (bez kropek) 

matematyka: P. s. 51 (wszystkie zadania), Ćw. s. 45 tylko ćw. 3 

plastyka dla wszystkich: 

Narysuj siebie w modnym stroju (rysować w zeszycie do rysowania, jeśli na kartce  

z bloku to schować do teczki biurowej i przechowywać do oceny). 

 

Piątek, 3 kwietnia 

„Tkaniny naturalne i sztuczne” 

j. polski: P. s. 92-95, Ćw. s. 84-86 

matematyka: P. s. 52, Ćw. s. 46-47 

Od p. Estery: 

j. polski: P. s. 92-93, zad. 2 i 3, Ćw. s. 84-85, ćw. 1, 3, 4 

matematyka: P. s. 52, zad. 1 i 3, Ćw. s. 46, ćw. 3 i 4 

 

 

Jeśli dzieci z pomocą Rodziców chcą wysyłać niektóre prace do oceny 

podajemy adresy e- mailowe estera_o@wp.pl lub halinao3@wp.pl, mogą to zrobić za 

pomocą telefonu wysyłając zdjęcie zadania lub sms-a. Kontaktu z p. Esterą można 

szukać na komunikatorze Messenger. W przypadku pytań do wychowawczyni można 

pisać smsy, dzwonić w dniach nauki szkolnej w godz. 9-12 lub kontaktować się drogą 

mailową.  

Jeśli czas pracy dziecka w ciągu dnia przekracza rozsądne granice trzeba 

zredukować niektóre zadania z podręcznika lub ćwiczeń (co dzieje się także na 

zajęciach w szkole).  

Uzupełnienia wiadomości można szukać na zintegrowanej platformie 

edukacyjnej www.epodreczniki.pl lub www.gov.pl.zdalnelekcje  

i https://dyktanda.online  

 

 

 

 

mailto:halinao3@wp.pl
http://www.epodreczniki.pl/
http://www.gov.pl.zdalnelekcje/
https://dyktanda.online/


KLASA III 

Od środy 25 marca do piątku 27 marca klasa III korzysta z podręczników i ćwiczeń:  

JĘZYK POLSKI  

 74-81 podręcznik,  

 68-75 - ćwiczenia  

MATEMATYKA  

 44-47 podręcznik 

 36-40 ćwiczenia zgodnie z ustaleniami. 

 

 

 

KLASA III 

Język polski: Teksty od str. 50 do str. 73 w podręczniku i ćwiczenia od str. 46 do str. 47. 

Matematyka: Karty ćwiczeń str. 26 – str. 35. 

Materiał ten zostanie powtórzony i utrwalony w klasie! Należy kontynuować czytanie 

lektur i utrwalanie tabliczki mnożenia i dzielenia. 

 


