
Klasa 3 B     Edukacja polonistyczna 
30.03.2020 
Przeczytaj Baśń J. CH. Andersena "Brzydkie Kaczątko"na str. https:/lektury.gov.pl/czytaj/brzydkie-
kaczatko,  wykonaj ilustrację do przeczytanej baśni, technika plastyczna dowolna. (prześlij zdjęcie 
pracy plastycznej nauczycielowi ) 
31.03.2020 
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 66,67. 
W zeszycie do języka polskiego napisz Temat: Na wiosnę wszystko się zmienia na podstawie baśni 
J.Ch. Andersena "Brzydkie Kaczątko" i wykonaj zadanie nr 5 z ćwiczeń str. 67 w zeszycie. Zadania 6 
str.67 nie robimy. (przesłać zdjęcie zeszytu nauczycielowi). 
01.04.2020 
Do zeszytu wpisz temat: Co nas czeka w kwietniu. 
Wykonaj notatkę do zeszytu po przeczytaniu w podręczniku str.58,59, możesz przepisać gotowe 
zdania z podręcznika. (zdjęcie przesłać do nauczyciela). 
02.04.2020 
Wykonaj w ćwiczeniach Dzień odkrywców str. 68,69.  
Zobacz film o ptaku, który przylatuje do nas na wiosnę 
https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw 
Z edukacji przyrodniczej: hodowla rzeżuchy ogrodowej (jeśli ktoś posiada nasiona czyli dla chętnych). 
Obserwujemy naszą hodowlę do świąt i robimy kilka zdjęć jak rośnie. Może to być też hodowla fasoli 
opis w podręczniku str. 54. 
03.04.2020  
Przeczytaj w podręczniku tekst na str. 60,61 "Naprzeciwko północy". 
Napisz w zeszycie temat: Wyruszamy w podróż, wędrówki z kompasem". Wykonaj polecenie 3 z 
podręcznika str.61 do zeszytu (prześlij do nauczyciela zdjęcie).  W ćwiczeniach wykonaj str. 70,71 
Edukacja matematyczna wykonaj ćwiczenia od str. 40 do 44 codziennie jedną stronę. 
(w razie problemów, kontakt z nauczycielem przez Messenger – kamerka). 
 WF ćwiczenia on line, zakręć ruletką. https://wordwall.net/pl/resource/1045847/lubimy-sie-
rusza%c4%87 Wietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz, otwieraj dziennie okno. 
Z techniki wykonaj dowolnym sposobem zajączka wielkanocnego, przestrzennego (można 
wykorzystać rolkę z papieru toaletowego jako podstawę), pomysły na stronie poniżej: 
 
https://www.superdzieciaczki.pl/2018/03/jak-zrobic-zajaczka-wielkanocnego-

diy.html?fbclid=IwAR2JsBctEwISUOM8Ul9aTUWdsy8MfrosgFktDHwWiNT6CJxpZwpNu-TBMBM 

Edukacja muzyczna – wysłuchaj piosenki „Znaki wielkanocy” kilka razy i spróbuj się jej nauczyć. 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

Edukacja informatyczna –  www.code.org.pl 

Dla chętnych propozycje z cyfrowego dialogu.  

Polecam lekcje on line – webinaria.  

https://cyfrowydialog.pl/2020/03/14/stem-kindloteka-dla-kazdego-warsztaty-

online/?fbclid=IwAR0D8tChNk0H5E6857DITppAgUhlulZulZHfcZYyujYDL718MpGqE_JT5rA 

30.03.2020 godz. 10.00 „Poznajcie Elmera – słonia w kratkę!”,  
Godz. 11.30 „Czy maszyny myślą” 
31.03.2020 godz. 10.00 „I cóż, że ze Szwecji – poznajcie Dzieci z Bullerbyn”, 
Godz. 11.30 „Roboty” 
01.04.2020 godz. 10.00 „Drzewo do samego nieba” 
Godz. 11.30 „Jak działają komputery”, 
02.04.2020 godz. 10.00 „To się w głowie nie mieści. O książce, „Sen Alicji , czyli jak działa mózg” 
Godz. 11.30 ‘Labirynty, różne łamigłówki” 
03.04.2020 godz. 10.00 „Zamknij oczy i wyobraź sobie, że masz magiczne czerwone krzesło” 
Godz. 11.30 „Łamigłówki matematyczne. 
Godz. 17.00 „Zmajstrujmy coś, proce, łuki, wyrzutnie itp.” 
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