
TEMATY DO REALIZACJI KL. III  20.04.2020   PONIEDZIAŁEK  

Witam  Was bardzo cieplutko w nowym tygodniu nauki zdalnej  

Zajęcia  poranne – relaksacyjne 

„budzący się kwiatek”-  pozycja skulona na hasło „świeci słońce” – powolnie 

wstajemy do pozycji pionowej , lekki skłon w tył z jednoczesnym wymachem 

rąk, na hasło „susza” – powrót do pozycji skulonej. 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA   

                                                                                  data  20.04.2020 

Temat: Zaradność życiowa. 

Odpowiemy sobie na pytanie: Co to znaczy być przedsiębiorczym? 

Jak można wykazać się przedsiębiorczością w osiągnięciu celu. 

Wyobraźcie sobie, że jesteśmy w kasie i każdy z Was podaje jakąś  propozycję- 

wszyscy się zgłaszają- i tak np. podają propozycje- błyskotliwy, bystry, 

rozgarnięty, pracowity, energiczny, pomysłowy, solidny, zdecydowany, 

zaradny, stanowczy, kreatywny, obrotny, sumienny, śmiały, optymistyczny, 

aktywny, biedny , leniwy , ociężały, obłudny, ograniczony , powolny, 

powybieramy sobie  te, które kojarzą nam się z zaradnością  i 

przedsiębiorczością – może jeszcze jakieś ??? 

Wyrazy, które są wytłuszczone , proszę ułóż w kolejności alfabetycznej( przy 

okazji powtarzamy alfabet), MOŻESZ TO ZROBIĆ W TABELCE, ALE NIE 

KONIECZNIE 

AKTYWNY ………B ………….C      
GDZIE         

 

POD KAŻYM  UŁOŻONYM  ALFABETYCZNIE WYRAZEM  ZAPISZ  SYLABY I 

ODCZYTAJ HASŁO –  DASZ RADĘ !!! 

1-wyraz –GDZIE (AKTYWNY) 



2-PRA          7-STRA        9- TAM 

3-CA,               8-ŻY            10-SIĘ 

4-PIL                                    11- BIE 

5-NOŚĆ                                1 2-DA 

6-NA                                  13-WEJSĆ              14-NIE        15-WA        16-ŻY 

Zapisz przysłowie w zeszycie i wyjaśnij, co oznacza, swoimi słowami.  

Możesz sobie uzupełnić: piszę –zeszyt zadań polonistycznych, jedną lub dwie 

strony , możesz też popracować na e-podręczniki kl. III np. ZIMA  

EDUKACJA MATEMATYCZNO –PRZYRODNICZA 

                                                 data 20.04.2020 

Temat : Zioła i rośliny lecznicze. 

Zapoznaj się z informacjami na temat parzenia herbaty.  

Podr. mat.- przyr. S.36 i 37 

-wymień i napisz w zeszycie właściwości  poznanych roślin. Wybierz sobie jedno 

z ziół i narysuj w zeszycie. 

Ćw. mat.- przyr. S.38 i 39  

EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA  

Ćw.  mat.- przyr. S.40 

Skracamy sobie obliczenia  poprzez mnożenie , nie musimy już tak dużo liczb 

dodawać do siebie, trzeba sobie ułatwiać- proszą Was ćwiczymy tabliczkę 

mnożenia lub sobie ją przypominamy( bo przecież dzieci z mojej klasy  umieją). 

Pamiętaj o prawidłowej postawie przy lekcjach. 

 


