
kl. III B

8 czerwca 2020 ( poniedziałek ) 

Temat dnia: Ogród warzywno – kwiatowy. 
1. Podręcznik – s. 46 - 49
2. Zachęcam do obejrzenia filmów.
https://www.youtube.com/watch?v=wg2-sOkxIF8 „ Części roślin”
https://www.youtube.com/watch?v=q9Uixqa6AO8 „ Dlaczego pszczoły są pożyteczne?”
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c „ Z kamerą wśród pszczół”
Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę „ Bąki z łąki”
https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak
3. Karty ćwiczeń – s. 30 – 33  oraz s. 37
4. Liczby pięciocyfrowe – informacje: podręcznik s . 122
5. Karty matematyczne s. 20 – 21 ( dla chętnych s. 22 - 23)

9 czerwca 2020 ( wtorek )

Temat dnia:  Jak dbać o piękny uśmiech?
1. Podręcznik – s. 70 - 71
https://www.youtube.com/watch?v=dPx7230fZKk
2. Karty ćwiczeń s. 50  – 52 (  Dla chętnych - podręcznik s. 54 – 55;  karty ćwiczeń s. 38)
3. Liczby sześciocyfrowe – informacje: podręcznik s. 123
4. Karty matematyczne s. 24 – 25 s. 55
5. Ćwiczenia gimnastyczne. Jeśli masz możliwość zachęcam do udziału w nauce tańca dla dzieci. 
https://www.youtube.com/watch?v=I7IvmkNZ7vs

10 czerwca 2020 ( środa) 

Temat dnia: Tropimy gramatykę. 
1. Podręcznik s. 52 – 53
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4aa25038938b179dad69e91bc06ddd38_/lesson/le
sson/index.html
2. Karty ćwiczeń – s. 34 – 35 oraz s. 39 i 84
 ( Podręcznik s. 57 Pisownia wielką literą -  karty ćwiczeń s. 39)
https://www.youtube.com/watch?v=s1PLkdlnwqM&feature=youtu.be&t=164
3. Liczby siedmiocyfrowe – informacje: podręcznik s. 125
4. Karty matematyczne s. 26 – 27 
Proszę uzupełnić sprawdzian z edukacji polonistycznej, który znajduje się pod tygodniowym 
rozkładem zajęć i wysłać do 12 czerwca 2020. Dziękuję. 

https://www.youtube.com/watch?v=wg2-sOkxIF8
https://www.youtube.com/watch?v=s1PLkdlnwqM&feature=youtu.be&t=164
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4aa25038938b179dad69e91bc06ddd38_/lesson/lesson/index.html
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4aa25038938b179dad69e91bc06ddd38_/lesson/lesson/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=I7IvmkNZ7vs
https://www.youtube.com/watch?v=dPx7230fZKk
https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c
https://www.youtube.com/watch?v=q9Uixqa6AO8
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Nowi Tropiciele

Grupaczerwiec
1. Ułóż i zapisz 4 różne pytania do tekstu. 

Kamil nie może się już doczekać wakacji. W lipcu ma wyjechać 
do dziadków na Mazury. Dziadek obiecał mu, że będą często pływać łódką 
po jeziorze. W sierpniu chłopiec wraz z rodzicami pojedzie nad morze.

2. Wpisz wielką lub małą literę zgodnie z zasadami pisowni. 

W/w

J/j

M/m

R/r

M/m

G/g

W/w

P/p

T/t

P/pS/s

B/b

arszawa to tolica olski. Najdłuższą zeką jest isła.

Najwięcej ezior znajduje się na azurach. olska ma dostęp

do orza ałtyckiego. Najwyższe óry Polski to atry.

3. Rozwiń każde zdanie co najmniej dwoma wyrazami.

Uczą się.

Pakował.

Pojedzie.
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czerwiecczerwiec
4. Połącz każde dwa zdania w jedno zdanie za pomocą odpowiedniego wyrazu 

z ramki. 

i  ponieważ  gdy  lub  bo  oraz  dlatego

Kamil nie włożył piłki do plecaka. Nie zmieściła się.

Może pojadę do babci. Zaczną się wakacje. 

5. Podkreśl TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub NIE, jeśli zdanie jest nieprawdziwe. 

Dentysta leczy wady zgryzu. TAK NIE
Do czyszczenia zębów można użyć zwyczajnej nici. TAK NIE
Jedzenie produktów mlecznych dobrze wpływa na zęby. TAK NIE

6. Przyjrzyj się obrazkom, na których przedstawiono cztery hodowle rzeżuchy. 
Przeczytaj pytania i podkreśl poprawne odpowiedzi. 

Hodowla 1. Hodowla 2. Hodowla 3. Hodowla 4.

Która rzeżucha miała więcej światła – z hodowli 1. czy 2.?
 Miały tyle samo.  Z hodowli 1.  Z hodowli 2.

Który obrazek przedstawia początek hodowli?
 Hodowla 2.  Hodowla 3.  Hodowla 4.

AUTORKA: Danuta Grabowska ILUSTRACJE: Joanna Myjak
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czerwiec

Której hodowli rzeżuchy dawno nie podlewano?
 Hodowli 1.  Hodowli 2.   Hodowli 3.

8. Napisz dalszy ciąg opowiadania. 

Kasia usiadła na huśtawce. Wśród bawiących się dzieci na placu zabaw 
nie zobaczyła nikogo znajomego. Ale nuda! 

7. Otocz pętlą obrazek przedstawiający zwierzę, które przyczynia się do powstania 
owoców w sadzie. 

AUTORKA: Danuta Grabowska ILUSTRACJE: Daria Brzezińska
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