
kl. III B

4 maja 2020 ( poniedziałek)

Temat dnia: Wynalazek a odkrycie.

1. Podręcznik – s. 62 – 63 Odpowiedz ustnie na pytania 1,2 znajdujące się pod tekstem. 
( Ćw. 3/ 63 dla chętnych). 
2. Dla zainteresowanych - prezentacja multimedialna „ Wynalazki, które zmieniły bieg historii 
i wpłynęły na bieg techniki” Link poniżej:
https://slideplayer.pl/slide/831322/
3. Kart ćwiczeń – s. 56 – 57
4. Karty matematyczne s. 42 – 43 ( zadanie 7, 8/43 dla chętnych)

5 maja 2020 ( wtorek )

Temat dnia: Wynalazki szkodliwe dla przyrody.

1. Podręcznik – s. 64 – 65
2. Dla chętnych bajka edukacyjno – ekologiczna. Link poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY
oraz gra edukacyjna:
https://kubus.pl/gry-i-zabawy/eko-bohater/
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci
3.Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania. ( Pracę proszę wysłać na maila do 7 maja. Dziękuję)

➢ Czy wynalazki ułatwiają nam życie? Uzasadnij odpowiedź.
➢ W jaki sposób wynalazki wpływają na świat przyrody?
➢ Dlaczego warto segregować odpady?

4. Karty ćwiczeń – s. 60 – 61  oraz ćw. 2 s. 58
5. Karty matematyczne s. 71

6 maja 2020 ( środa)

Temat dnia:  Wynalazki szkodliwe dla przyrody c.d.

1. Podręcznik s. 64 – 65
2. Karty ćwiczeń – s. 58 – 59 Przypomnij sobie zasady pisowni wyrazów z „ ch”.
3. Rozwiąż krzyżówkę ( KĆ ćw. 18/96)
4. Kilometr jako jednostka długości. Podręcznik s. 130 ( dla chętnych - ćwiczenia proszę rozwiązać 
 w zeszycie.)
5. Karty matematyczne s. 44 – 45 

7 maja 2020 ( czwartek )

Temat dnia: Jesteśmy wynalazcami.

1. Podręcznik s. – 66 – 69. Odpowiedz ustnie na pytania znajdujące się pod tekstem.
2. Karty ćwiczeń -  s. 62 ( s. 63 – dla chętnych)
3. Kart matematyczne – s. 46 -47 ( dla chętnych s. 74)
4. Edukacja muzyczna – rozwiąż krzyżówkę. Wpisz nazwy instrumentów. ( KĆ s. 88) (Pracę proszę
wysłać na maila do 9 maja. Dziękuję.)

8 maja 2020 ( piątek )

Temat dnia: Polscy nobliści.

1. Podręcznik s – 70 - 71. Odpowiedz ustnie na pytania 1,2,3 /71 Zachęcam do obejrzenia filmu 
„Polscy nobliści”. Link poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=G7nXno2ZtNE
2. Karty ćwiczeń – s. 64 - 65
3. Tona jako jednostka masy. Podręcznik s. 132 ( dla chętnych - ćwiczenia proszę rozwiązać 
 w zeszycie.)
4. Kart matematyczne – s. 48 – 49


