
kl. III B

25 maja 2020 ( poniedziałek)

Temat dnia: O psie, który jeździł koleją.

1. Podręcznik – s. 28 – 29. Odpowiedz ustnie na pytania znajdujące się pod tekstem.
Dla chętnych – proszę obejrzeć film. Link poniżej: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lkuy6n0l1aY
2. Karty ćwiczeń – s. 16 
3. Dyktando.
Przypomnij sobie poznane zasady ortograficzne. Wpisz w miejsce kropek: u, ó, rz, ż, ch, h. 

Przepisz dyktando do zeszytu. Postaraj się pisać starannie i wyraźnie. Pracę wyślij na maila. 
Dziękuję.

„ Pracowita Julka”

Na podw.....rku  bawi  się  niedu....a  gr....pa  r.....wieśników.  Dni są coraz 

dł......ższe, a zabawy trwają  a......  po  zach.....d słońca.  J....lka  uwa......a,  .....e  jest 

j.....ż d..... żą,  dorosłą os.....bką. Jej …...lubionym zajęciem jest praca w ogr......dku. 

Mama Małgo.........ata pomaga robić jej tam po.......ądki. Na p........ygotowane 

g.......ądki  posieją  pierwsze  wa..........ywa.  Najpierw  ró......ową  …...odkiewkę, 

potem rozło........ystą  sałatę.  Julka szczeg..........lnie l......bi podlewać r.......że, 

…....iacynty  i  ....onkile.  Martwi  się,  aby nie us........ły  jej  ul.......bione 

kwiat......szki. Nad nimi b........ęczą  wesołe t......y  pszcz.........łki. Nagle rozpętała się 

wi.......ura.  …...ałas  wypłoszył  z zagon.....   kap......sty  t.......órzliwego  kr......lika, 

kt......ry  …....krył się  pod  k.......akiem  po......eczki. W.......jek  …....ubert  jest 

pasjonatem  ogrodnictwa.  Daje im wspaniałe  wskaz.....wki  o prowadzeniu ogródka.

26 maja 2020 ( wtorek )

Temat dnia: Dzień Mamy.

1. Podręcznik – s. 58 – 61
2. Karty ćwiczeń – s. 40 – 41 ( s. 42 – 43 dla chętnych)
3. Powtórzenie wiadomości – jednostki czasu zegarowego. Podręcznik s. 118 ( proszę  rozwiązywać
zadania w zeszycie.)
4. Z okazji Dnia Mamy, proszę aby każdy uczeń wykonał laurkę dla swojej mamy  Przykładowe 
prace poniżej lub możesz wykonać bukiet ( KĆ s. 36).
https://www.youtube.com/watch?v=Kd8W08z3XN8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZCybVZmHNz4&feature=youtu.be
Zaśpiewaj również wybraną piosenkę. Link poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME



27 maja 2020 ( środa)

Temat dnia: O psie, który jeździł koleją.
1. Podręcznik s. 30 – 31 Rozwiąż test.
2. Karty ćwiczeń – s. 17 – 18
3. Karty matematyczne – s. 12 – 13
4. Ćwiczenia gimnastyczne. Jeśli masz możliwość wykonaj ćwiczenia. Link poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=WsFaRLRP49w&feature=youtu.be

28 maja 2020 ( czwartek )
Temat dnia: Migracje zwierząt.
1. Podręcznik s. 32 - 35
2. Karty ćwiczeń -  s. 20 -23
3. Dla chętnych – podręcznik s. 119
4. Karty matematyczna – s. 14 – 15 

TEST DIAGNOZUJĄCY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI  
EKOLOGICZNO – PRZYRODNICZE DLA KLASY III B

ROK SZKOLNY 2019/2020

Proszę, aby uczniowie udzielili samych odpowiedzi w formie pisemnej w zeszycie ( np. 6-b ).
Rozwiązanie zadań proszę wysłać na maila do 30 maja. Dziękuję.

1.Światowy Dzień Ziemi obchodzimy:
a. 6 grudnia
b. 22 kwietnia
c. 21 marca
2.Ekologia to:
a. to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody 
b. nauka o ekoludkach
c. inaczej ornitologia
3. Recykling to:
a. ponowne wykorzystanie surowców wtórnych
b. wyścigi cyklistów
c. sposób oczyszczania ścieków
4.Pod pojęciem „zielone płuca Ziemi” rozumiemy:
a. pola
b. lasy
c. łąki
5. Jakiego ptaka nazywamy „ lekarzem drzew”?
a. sójka
b. dzięcioł
c. kukułka
6.Smog to:
a. przeraźliwe zwierzę ziejące ogniem
b. gęsta mgła unosząca cząsteczki dymu i spalin
c. poranna mgła nad polami i lasami
7.Zaznacz zdanie prawdziwe:
a. Kwiatów objętych ochroną nie można zrywać.
b. Kwiaty objęte ochroną można zrywać ale tylko na sprzedaż.
c. Kwiaty objęte ochroną można zerwać i dać mamie.
8.Zwierzęta chronione w Polsce to:
a. zające, sarny, lisy
b. żubry, niedźwiedzie, świstaki
c. bielinki, dziki, wróble



9.Rośliny chronione w Polsce to:

a. maki, stokrotki, żonkile

b. szarotka, limba, mikołajek nadmorski

c. róże, tulipany, cynie

10. Produkują tlen w przyrodzie:

a. rośliny

b. zwierzęta

c. rośliny i zwierzęta

11. Oszczędzam wodę

a. myjąc zęby raz dziennie

b. kąpiąc się 2 minuty w wannie

c. kąpiąc się 2 minuty pod prysznicem

12. Co jest potrzebne roślinom do życia?

a. woda, powietrze, balkon

b. gleba, powietrze, woda

c. powietrze, piasek, słońce

13. Podczas grzybobrania z rodzicami znajdujesz dorodny okaz muchomora – co robisz?

a. oglądasz go z daleka

b. bierzesz do ręki i wrzucasz do koszyka

c. niszczysz go przez nadepnięcie

14. Segregując śmieci, makulaturę wrzucamy do pojemnika:

a. białego

b. niebieskiego

c. żółtego

15. Najwyższa warstwa w lesie to:

a. wysokie drzewa

b. runo

c. podszyt

16. Niziny na mapie zaznacza się kolorem:

a. zielonym

b. żółtym

c. niebieskim

17. Owoce dębu to:

a. kasztany

b. żołędzie

c. orzechy

18. Mieszkanie niedźwiedzia to:

a. nora

b. gawra

c. klatka

19.Soja, słonecznik , rzepak to rośliny:

a. zbożowe

b. okopowe

c. oleiste

20. Pszenica, żyto, jęczmień to rośliny:

a. okopowe

b. zbożowe

c. oleiste

21. W podszycie znajdziemy rosnące:

a. świerki, dęby, sosny

b. mech, grzyby, porosty

c. maliny, jałowiec, młode drzewka

22. Para wodna to:

a. stan gazowy

b. stan stały 

c. stan ciekły



23. Lasy, w których rosną drzewa liściaste to:

a. lasy iglaste

b. lasy liściaste

c. lasy mieszane

24. Lasy, w których rosną buki, sosny, dęby, brzozy, jodły nazywamy:

a. lasami liściastymi

b. lasami iglastymi

c. lasami mieszanymi

25.Wybierz poprawny łańcuch pokarmowy:

a. kapusta – zając – lis 

b. bażant – stonka – jastrząb

c. dąb – dzięcioł - kornik

29 maja 2020 ( piątek )

Temat dnia: Transport lądowy.

1. Podręcznik s – 36 - 40

2. Karty ćwiczeń – s. 24 – 25

3. Dla chętnych – podręcznik s. 120

4. Karty matematyczne – s. 16 – 19 


