
Lekcje dla klasy 3 B            Zajęcia na Teamsach godz.16.00-17.30 codziennie 

Poniedziałek 20.04.2020       

J. polski w zeszycie napisz temat: „Sztuka pisania opowiadania”. Przeczytaj opowiadanie na 

str. 68 w podręczniku, wykonaj zad. 1 w zeszycie(Prześlij opowiadanie do oceny.)                   

W ćwiczeniach wykonaj str. 78,79 „Dzień odkrywców”. Matematyka ćw. str. 52.     

Wtorek 21.04.2020 

J. polski – przeczytaj tekst w podręczniku na str. 73,74 „Mgły wachlarzem nie rozpędzisz”. 

Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem. Napisz w zeszycie temat: „Co jest dla mnie 

najważniejsze”. Wykonaj ćw. 6 z ćwiczeń str.81 do zeszytu (prześlij nauczycielowi do oceny). 

Wykonaj ćwiczenia str. 80,81. 

Przypomnij sobie wiadomości o rzeczowniku na You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=NbZhymLl2Ag 

Praca technika – Wykonaj swój wachlarz z kartki papieru i ozdób go dowolnie. 

 

Środa 22.04.2020      Światowy Dzień Ziemi 

Ekologiczny dom – bajka ekologiczna, wysłuchaj 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

 Zobacz trzy filmiki na You Tube  Kartka z kalendarza 

https://www.youtube.com/watch?v=2LT8X4rOUYY 

https://www.youtube.com/watch?v=Ch4CJpXU5lQ 

https://www.youtube.com/watch?v=DDD0qwiefpY 

Napisz w zeszycie przedmiotowym z j. polskiego temat: „22 kwiecień Światowy Dzień 

Ziemi”. Napisz notatkę na temat: Co Ty możesz zrobić dla Ziemi? Narysuj mały symbol Ziemi 

pod notatką. (prześlij do oceny nauczycielowi) 

Matematyka ćwiczenia str. 53. Dodawanie liczb sposobem pisemnym. 

Zajęcia komputerowe – wykonaj plakat o Dniu Ziemi w programie Paint i prześlij do oceny 

nauczycielowi. Kto nie ma komputera robi plakat dowolną techniką plastyczną na kartce A4 i 

przesyła rysunek. 

Muzyka – Piosenki na You Tube, posłuchaj, zaśpiewaj! 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I   Nasza planeta. 

https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs      Wyspa zielona. 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE   Świat w naszych rękach. 

 

Czwartek 23.04.2020  Dzień Książki 

J. polski - napisz w zeszycie temat lekcji: „Dzień Książki – Moja ulubiona książka”. 

Napisz notatkę na temat Twojej ulubionej książki. (autor, tytuł, bohaterowie, dlaczego 

właśnie tę książkę wybrałeś?) Prześlij notatkę nauczycielowi do oceny. 

Zobacz na You Tube jak powstaje książka. https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI 

Filmik jak wydać książkę i jak ona powstaje https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q 

Plastyka – Wykonaj okładkę dowolnej książki lub swojej ulubionej, (prześlij do oceny). 

Matematyka- Odejmowanie liczb sposobem pisemnym, wykonaj ćwiczenia na str. 54. 

https://www.youtube.com/watch?v=NbZhymLl2Ag
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs
https://www.youtube.com/watch?v=2LT8X4rOUYY
https://www.youtube.com/watch?v=Ch4CJpXU5lQ
https://www.youtube.com/watch?v=DDD0qwiefpY
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I
https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI
https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q


Piątek 24.04.2020   

J. polski- Przeczytaj tekst „Puszka Pandory” w podręczniku na str. 75,76,77 i ustnie 

odpowiedz na pytania pod tekstem. Wykonaj ćwiczenia na str. 82,83. 

Napisz w zeszycie temat lekcji: „Kiedy w życiu człowieka potrzebna jest nadzieja?” 

Następnie przepisz do zeszytu ostatnie 8 linijek z tekstu podręcznika str. 77  

od słów ”Okazało się…” do końca. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na zad. 6 str.77 

podręcznik. (Prześlij to do oceny). 

Matematyka – Odejmowanie liczb sposobem pisemnym ćwiczenia str. 55. 

WF – W ramach zajęć wfu każdego dnia rano po wstaniu zrób sobie 15 minutową 

rozgrzewkę. Wykorzystaj znane Ci z lekcji ćwiczenia. Czekam na filmiki od chętnych. 

 

 

 

 

  

 

 

 


