
kl. III B

30 marca 2020 ( poniedziałek )

Temat dnia: Ruchy Ziemi.

1.Podręcznik – s. 38 – 39 . Przeczytaj informacje zamieszczone w podręczniku.
2.Zachęcam do obejrzenia filmu pt. „ Nasz Układ Słoneczny”
https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI
3.Praca w zeszycie.

➢ Wypisz planety Układu Słonecznego zaczynając od tej, która znajduje się najbliżej Słońca.
➢ Na czym polega ruch obrotowy i obiegowy Ziemi?
➢ Dlaczego na Ziemi występuje naprzemiennie dzień i noc oraz zmieniają się pory roku?

4.Karty ćwiczeń – s.33
5.Podręcznik – s. 40 – zapoznaj się z tekstem „ Zaginione pory roku”.
6.Karty ćwiczeń – s. 34 – 35 . Ćw. 8 – przypomnij sobie zasady pisowni wyrazów z „ch” i „h”.
7.Wysłuchaj pisenki pt. „ W Układzie Słonecznym”. Link poniżej: 
https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI
8.Powtórzenie wiadomości: sekunda, minuta,godzina, kwadrans. Podręcznik – s. 122,123
1 godzina = 60 minut
1 minuta = 60 sekund
kwadrans = 15 minut
1 godzina = 4 kwadranse
9. Zegar – przypomnienie wiadomości. Proszę obejrzeć film. Link poniżej :
https://www.youtube.com/watch?v=n_AlMYmWo18&t=1s
10. Karty matematyczne – s. 21 – 23

31 marca 2020 ( wtorek )

Temat dnia: Wypalanie traw.

1. Wykreśl co drugą literę i odczytaj hasło.
WAIBOCSDEENFNGYH   KIRJAKJLOŁBMRNAOZ

2. Podręcznik s. 41 Na podstawie obrazu i tekstu w podręczniku odpowiedz ustnie na pytania : Jakie
barwy dominują na obrazie? Co zwiastują chmury na niebie? Co świadczy o nadchodzącej wiośnie?
W jakich elementach obrazu ją odnajdujecie? Jakie ptaki zauważyliście? W jaki nastrój wprowadza 
was obraz? Jakie oznaki wiosny lubicie najbardziej?
3.Leksykon – wyjaśnienie znaczenia wyrazów – podręcznik s. 111
4. Praca w zeszycie. Spróbuj opisać krajobraz za oknem. Co widzisz za oknem swojego pokoju? 
Zwróć uwagę  na pierwszy i drugi plan, rośliny, zabudowania, dominujące barwy. Napisz o 
nastroju, jaki w tobie wywołał krajobraz z oknem.
5.Przypomnij sobie piosenkę pt. „ Wiosna w ogródku” Link poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=gpZElYqu1Ag
6.Karty matematyczne – s. 24 – 25 ( przed rozwiązywaniem ćwiczeń proszę zapoznać się z 
materiałem w podręczniku s. 124)

1 kwietnia 2020 ( środa )

Temat dnia: Wypalanie traw 2.

1.Podręcznik – s. 42 – 43 Przeczytaj tekst „ Wypalanie traw” i odpowiedz ustnie na pytania 
zamieszczone pod tekstem.
2.Przypomnij sobie wiadomość na temat rzeczownika, czasownika, przymiotnika, przysłówka i 
liczebnika. Link poniżej.
https://www.youtube.com/watch?v=dEJFDiW8s84
3. Karty ćwiczeń – s. 36 – 37
4. Praca w zeszycie. Wpisz do tabeli z ćwiczenia 4 s.37  wszystkie części mowy.

rzeczowniki czasowniki przymiotniki przysłówki liczebniki

5. Napisz w zeszycie wszystkie przysłówki i dopisz do nich formy stopniowania wyższego i 
najwyższczego.
6. Dla chętnych – test – cześci mowy. Link poniżej: 
https://quizizz.com/admin/quiz/5a0c48ee5c50b1110082681d/czci-mowy-kl3


