
Klasa III Au 
czwartek, 16.04.2020r.  „Zaradność życiowa”            
Pytania kluczowe na dziś to: 

• Czym była akcja Rekinki biznesu w pewnej klasie? 

• Dlaczego ważna jest znajomość zapisu i odczytywania liczb? 

Edukacja polonistyczna: 
1.Dzisiaj wyjaśnimy sobie, co oznacza słowo „przedsiębiorczość” i co to znaczy „być przedsiębiorczym”. Wykonaj zadanie 1 
    w ćwiczeniach pol. – społ. na str. 62 ( bez ostatniej kropki). 
 2.Na dowolnej kartce ułóż podane wyrazy w kolejności alfabetycznej, a następnie odczytaj i zapisz w zeszycie w linię otrzymane hasło.  
    Pomyśl jak rozumiesz to przysłowie? 
 
  

śmiały energiczny pomysłowy zaradny aktywny kreatywny solidny pracowity 

nie pil ży, wa Gdzie ność bie tam 

 
 

bystry obrotny rozgarnięty błyskotliwy stanowczy optymistyczny sumienny zdecydowany 

ca, na się pra da stra wejść ży 

  
 

 3. A teraz w podręczniku pol. – społ. na str. 36-37 przeczytaj opowiadanie pt.: ”Rekinki biznesu” i odpowiedz na pytania pod  
    tekstem. 
 4. W ćwiczeniach pol. – społ. wykonaj zadanie 1 ze str.63, a zadanie 2 w zeszycie w linię. Pamiętaj o tym, jak piszemy  
     zawiadomienie. Zwróć uwagę na podpowiedź trzecią, co zmieni się w szkole w podanych godzinach. Może odwołane  
     będą inne zajęcia? 
5. Dawno nie pisaliśmy dyktanda.  Sprawdź się wykonując to zadanie: 
 
  
https://dyktanda.pl/pokaz_dyktando-3528.html 

 
Edukacja plastyczna: 

6. Dziś pora na pracę plastyczną z wykorzystaniem ….. herbaty. Zobacz i spróbuj zrobić. Chętnie obejrzę Twoją pracę. 
 
https://wczesnoszkolni.pl/swieta/wiosenne-herbaciane-kwiaty 
 

Edukacja matematyczna: 
 7. Pomyśl jak rozwiązać zadanie 1 ze str. 38 z podręcznika mat. – przyrodniczego, a w zeszycie wykonaj zadanie 2. 
 8. Wykonaj zadanie 1 w ćwiczeniach mat. – przyr. na str. 40. 
 

Trening: 
 
Dzień dobry, proponuję ćwiczenia z mocowaniem, można zaangażować rodzeństwo albo rodzica: 
https://youtu.be/cA4_924QdT4 
Przypominam, obowiązuje strój sportowy, trochę wolnego miejsca i uśmiech na twarzy. 
Miłej zabawy! 
 

Religia: 
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
   Na początek chciałabym prosić jeszcze raz Was, Drodzy Rodzice, abyście  odpytywali swoje dzieci z modlitw, które są 
wklejone w zeszytach w tabelkach. 
  Do końca kwietnia w miarę możliwości proszę, aby dzieci pozaliczały materiał. Drodzy Państwo odpytujcie swoje dzieci, 
Wasze oceny traktuję poważnie, a  zaliczony materiał traktuję jako pełne przygotowanie do  I Komunii Świętej. Nadmienię, 
że w ten sposób zdalny jedna z uczennic zaliczyła materiał na podstawie przesłanego zdjęcia wypełnionej do końca tabelki z 
ocenami, za co bardzo dziękuję. 
   Jeżeli sytuacja zdalnego nauczania przedłuży się i po 26 kwietnia nadal nie wrócimy do szkoły, to będę przesyłać w plikach 
do wydruku po 30 kwietnia świadectwa zaliczenia materiału przygotowującego oraz dopuszczenia do sakramentów 
Świętych I Spowiedzi Św. oraz I Komunii Świętej. Podstawą będzie wtedy przesłanie przez Was do mnie zdjęcia wypełnionej 
tabeli na adres służbowy /  dkarwath@ssp72.pl /. 
  Terminy I Komunii Świętej oraz organizacja uroczystości zależy od duszpasterzy parafii, gdzie dziecko przyjmie I Komunię 
Św. Możecie się Państwo dowiadywać dzwoniąc bezpośrednio do parafii, a numery telefonów znajdziecie na stronach 
internetowych poszczególnych parafii 
Parafia Bożego Ciała przełożyła uroczystości na 20 września. 

https://dyktanda.pl/pokaz_dyktando-3528.html
https://wczesnoszkolni.pl/swieta/wiosenne-herbaciane-kwiaty
https://youtu.be/cA4_924QdT4
mailto:dkarwath@ssp72.pl


 
   Chciałabym podziękować za Waszą - Rodziców i Dzieci - wspólną zdalną pracę oraz za nadesłane zdjęcia palm 
wielkanocnych oraz zdjęć z ćwiczeń. Doceniam wysiłki zważywszy na panującą sytuację, wszystkie palmy są piękne, a 
szczególnie te, które przygotowaliście na Niedzielę Palmową. 
   Jeżeli ktoś jeszcze chce nadesłać pracę, to bardzo proszę. 
Pozdrawiam wszystkich Uczniów oraz Rodziców, życzę owocnej dalszej pracy. 
 

Katechetka Dorota Karwath 
 
 
 

Język angielski: 
 
 
Topic: My hobbies. 
1. Zapisz temat w zeszycie. 
2. Otwórz podręcznik na stronie 44. 
3. Zapoznaj się z nowym słownictwem w tym celu wysłuchaj na edesk.perason.pl ścieżkę dźwiękową 2.33. 
4. Zwróć uwagę na wyrażenie z "go" -  go runninig, go cycling, go camping, 
go fishing, go hiking, go running, go swimming.  

 

 

 

 

 

 

 GO RUNNING         GO CYCLING            GO SWIMMING 

 

 

 

 

 

 

 

GO CAMPING               GO FISHING 
Olga K. 

 
 
I jak Wam poszło dyktando? Mam nadzieję, że nieźle.  Jeśli ktoś chce poprawić swój wynik, powinien spróbować jeszcze 
raz. Na pewno się uda! 

Beata Konieczna 

 

  


