
KLASA 3 C
 
 1.06.2020  Poniedziałek         
Temat : Klasowy ogródek.

Podręcznik : str. 50 – 53, 123.
Karty pracy : ćw.1 - 4  str. 34  ćw. 5 - 6  str. 35 
Karty matematyczne : zad. 1 – 3  str. 24, zad. 4 - 6 str. 25 

Proszę, aby uczniowie   odpowiedzieli  na  pytania z testu przyrodniczego , który 
znajduje się na stronie 2 i 3 pod tygodniowym rozkładem zajęć  i  odesłali  odpowiedzi 
do 5.06.2020 r. na  na adres : klasa3csp13@wp.pl 

2.06.2020    Wtorek
Temat : Tropimy gramatykę.

Podręcznik  : str. 52 – 53  
Karty pracy :  ćw. 22, 23 str. 83 i ćw. 24 str. 84
Proszę obejrzeć  film o pisowni : https://youtu.be/s1PLkdlnwqM?t=164

3.06. 2020     Środa
Temat : Kompozycje kwiatowe.

Podręcznik : str. 54 – 57, 124. 
Karty pracy : ćw. 1 – 2  str. 37 , ćw. 3 – 5  str. 38 i  ćw. 6 – 9 str. 39
Karty matematyczne :zad. 1 – 3  str. 26  i zad. 4 – 7 str. 27 oraz zad. 10 -12 str. 55

4.06.2020    Czwartek
Temat : Chcemy , by świat był szczęśliwy.

Podręcznik : str. 62 – 63.
Karty pracy : ćw. 1 - 3 str. 44 i ćw. 4  str. 45 
Karty matematyczne: .zad.1 -3 str. 30, zad. 4 – 6 str. 31 
oraz zad. 1  - 5 str. 34,  zad. 6 – 9 str. 35 
Propozycja zajęć ruchowych : https://youtu.be/Y4lnJz2BTJY?t=10

5.06. 2020    Piątek
Temat :  Moje królestwo .

Podręcznik : str. 64 -  67.     
Karty pracy : ćw. 1 – 3 str. 46  ćw. 4 -7   str. 47  , ćw. 12 str. 79 i ćw. 21 str. 83
Karty matematyczne :zad. 1 – 5 str. 36  ,  zad. 6 – 10  str. 37 
Propozycja ćwiczeń gimnastycznych:   https://youtu.be/vkwzFVN2Bds?t=5

https://youtu.be/s1PLkdlnwqM?t=164


TEST DIAGNOZUJĄCY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI  
EKOLOGICZNO – PRZYRODNICZE DLA KLASY III 

ROK SZKOLNY 2019/2020

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


