
kl. III B

18 maja 2020 ( poniedziałek)

Temat dnia: O Syrence warszawskiej. (Część 5)

1. Podręcznik – s. 8 – 9 . Wysłuchanie legendy Artura Oppmana „Syrena” - multibook. 
https://www.youtube.com/watch?v=iid3EQOSSFw
Odpowiedz ustnie na pytania (podręcznik s. 9)
2. Karty ćwiczeń – s. 6 
3. Obliczanie połowy i ćwierci podanej liczby. ( dla chętnych - podręcznik s. 115 zad. 1,2,3,4 proszę
rozwiązać w zeszycie)
4. Karty matematyczne s. 6 – 7
5. Praca plastyczna – (KĆ s. 7) – pracę proszę wysłać na maila do 20 maja. Dziękuję.

19 maja 2020 ( wtorek )

Temat dnia: Z biegiem Wisły.

1. Podręcznik – s. 10 – 12 (Proszę napisać w zeszycie odpowiedź na pytanie 1 s. 11 oraz 
pytanie 3 s. 12)
Dla chętnych. Podróż do Warszawy. Link poniżej
https://www.youtube.com/watch?v=RV06Kif2eiA
2.Karty ćwiczeń – s. 8 – 9 ( ć. 7 dla chętnych)
3.Karty matematyczne – s. 52 

Proszę wykonać kartę pracy i wysłać na maila do 21 maja. Dziękuję.

1. Przeczytaj tekst, a następnie uzupełnij wyrazy właściwymi literami: -om, -em, -on, -en, -ę 
lub -ą.

Jacek i Andrzej cz......sto zerkaj..... na kal.........darz. Czekaj...... na k.......iec roku szkolnego. 
Marz..... o wyjeździe na k.........ping. Kupili już materace, k.......pasy i turystyczne k.....binezony. 
Tata Jacka zabierze p.........ton, wiosła i wędki. O inny sprz.....t  zadba tata Andrzeja. Mama Jacka 
kupiła nowy r.........del, a mama Andrzeja zabierze pyszne k........fitury. To b.....dzie udany wyjazd.

2. Ułóż w kolejności alfabetycznej uzupełnione wyrazy ( tylko rzeczowniki) z ćwiczenia 1. 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
3. Wybierz 5 wpisanych wyrazów z ćwiczenia 2  i ułóż z nimi zdania . Napisz je starannie.
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

20 maja 2020 ( środa)

Temat dnia: W rzece.

1. Podręcznik s. 16 - 21 
http://mlodyhydrolog.pl/bazawiedzy/baza/jak-wykorzystujemy-wode/36
2. Karty ćwiczeń – s. 10 - 12
3. Karty matematyczne s. 10 -11
4. Abecadło muzyczne. Zapoznaj się - informacja dotycząca kujawiaka. Podręcznik s. 92.



21 maja 2020 ( czwartek )

Temat dnia: Transport wodny

1. Podręcznik s. 24 – 26 Odpowiedz ustnie na pytania znajdujące się pod tekstem.
2. Karty ćwiczeń -  s. 14
3. Podręcznik s. 116  (zad. 1,2,3,4 proszę rozwiązać w zeszycie)
4. Ćwiczenia gimnastyczne. Jeśli masz możliwość wykonaj ćwiczenia. Link poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4

22 maja 2020 ( piątek )

Temat dnia:Tropimy gramatykę i ortografię.

1. Podręcznik s – 22  -23, 27 
2. Karty ćwiczeń – s. 13, 15
3. Podręcznik s. 117 ( zad. 1,2,3 proszę rozwiązać w zeszycie)


