
 Zadania dla klasy III a i III b 

Poniedziałek 06. 04. 2020.

Dzisiaj dowiecie się o różnych gustach w modzie i o tym jak właściwie dbać o ubrania, by jak
najdłużej nam służyły. Przypomnimy sobie pojęcie kwadrans, będziecie też wykonywać 
obliczenia zegarowe na dodawanie i odejmowanie. 

Edukacja polonistyczna:
1. Przeczytajcie ze zrozumieniem tekst na s.90 i wiersz s.91 w podręczniku.
3. Wykonajcie ćw.1,2,3 s. 82 i 4,5 s.83 w kartach pracy.

                                Do napisania w zeszycie
Napiszcie w zeszycie kilka zdań o tym, jak należy dbać o ubrania. Można skorzystać z 
wyrazów w ramce ćw.6 s.83 w kartach pracy i prześlijcie do oceny.

Edukacja matematyczna:
1.Wykonajcie obliczenia zegarowe w podręczniku ćw.2 s.45 obliczenia wpiszcie w okienka    
ołówkiem i prześlijcie do oceny. 
 2. W kartach pracy wykonajcie ćw.1,2,3,4,5 s.37 i 6,7 s.38 

Wtorek  07. 04. 2020.

W dalszym ciągu kontynuujemy tematykę o modzie. Dowiecie się z jakich tkanin można 
uszyć ubrania. Będziemy też wykonywać obliczenia zegarowe.

Edukacja polonistyczna:
1. Przeczytajcie teksty w podręczniku s.92 i s.93
2. Odpowiedzcie ustnie na pytania 1,2,3, 4 s. 93
3. Wykonajcie ćwiczenie: 1,2,3 s.84 w kartach pracy.
4. Dopiszcie brakujące wyrazy i litery w ćw. 4,5 s.85 i ułóżcie zdania w ćw.6 s.85 - karty

pracy. 
5. Zapoznajcie się z tekstami na s.94 i 95.
6. Wykonajcie w kartach pracy ćw.8,9 i 10 s.86 

Praca domowa:
Opiszcie w zeszycie ubranie, w którym najczęściej chodzicie do szkoły i prześlijcie do oceny.

Edukacja matematyczna:
1. Wykonajcie ustnie ćw.1,2,3,4 s.46 w podręczniku
2. W kartach pracy wykonajcie ćw.1,2,3 s.39 i ćw.4 i 5 s.40. 
3. Wykonajcie w zeszycie ćw.5 s.47 w podręczniku i prześlijcie do oceny.

Środa  08.04 2020

Dzisiaj dowiecie się jak duże znaczenie w ocenie naszej ma wygląd zewnętrzny. Jak często 
ludzie oceniają innych po wyglądzie. Będziecie też rozwiązywać test matematyczny. 



Edukacja polonistyczna:
1. Przeczytajcie ze zrozumieniem teksty w podręczniku s.96 i s.97
2. Odpowiedzcie ustnie na pytania pod tekstami s. 96 i 97 w podręczniku.
3. Wykonajcie ćwiczenie: 1,2 s.87  i 3,4 s.88 w kartach pracy. 
4. Przeczytajcie wiersz s.98 w podręczniku.
5. Wykonajcie kartę powtórzeniową s.89 i 90, oraz ćw.1,2 i 3 s.91

 
Praca domowa:
Odszukajcie w tekście „Jak mnie widzą …” wypowiedzi Cesi, Antka i Sary, a następnie 
przepiszcie do zeszytu. Podkreślcie wyrazy ze spółgłoskami miękkimi i wyślijcie do oceny.

Edukacja matematyczna:
1. Wykonajcie ćw.1 s.46 w podręczniku, zaznaczcie ołówkiem właściwą odpowiedź.
2.W kartach pracy wykonajcie kartę powtórzeniową s.41 i 42 – prześlijcie do oceny. 


