
Klasa III Au 
piątek, 17.04.2020r.  „Kiermasz szkolny”            
Pytania kluczowe na dziś to: 
• Co można zrobić, aby stać się przedsiębiorczym człowiekiem? 
•Po co oszczędzamy? 
 
 

Edukacja polonistyczna: 
1.Obejrzyj ilustrację przedstawiającą kiermasz szkolny w ćwiczeniach pol. – społ. na str. 64-65 i odpowiedz ustnie na pytania 
 
    Co przedstawiają ilustracje? 
    Ile dzieci jest na ilustracjach? 
    Co robią?  
    Czego dotyczy sytuacja przedstawiona na ilustracjach? 
    Jaki nastrój panuje na kiermaszu? 
    Jakie stoiska są na kiermaszu?  
    Co można powiedzieć na temat tych stoisk?  
    Ilu jest chłopców w okularach? 
    Co robi każdy z nich? 
    O czym mogą rozmawiać dzieci? 
2. Uzupełnij zadanie 1 wpisując w dymki właściwe wypowiedzi. 
3. Pomyśl jaki kiermasz chciałbyś zorganizować w szkole i komu chciałbyś w ten sposób pomóc?  
4. Wykonaj zadania w ćwiczeniach pol. – społ. na str. 66. 
 

Edukacja informatyczna: 
5. W dowolnej wyszukiwarce wyszukaj „Słownik Ortograficzny”, a w nim znajdź 5 słów z literą „ą” i 5 słów z literą „ę”. Zapisz  
     je w zeszycie w linię. 
 

Edukacja matematyczna: 
6.W podręczniku mat.- przyr. na str. 39 zobacz jak rozmienia pieniądze Ola, a jak Olek i odpowiedz na pytanie przy kropce.  
    Zastanów się dlaczego ważne jest oszczędzanie. 
7. W zeszycie w kratkę rozwiąż 2 zadanie Karoliny i zadanie 3 ze str. 39 z podręcznika mat. – przyrodniczego. 
8. Wykonaj zadanie 2 w ćwiczeniach mat. – przyr. na str. 40. 
 

 
 

Język angielski: 
 
 
 
 

Dzień dobry, 
Proszę zapisać temat lekcji w zeszycie - Hobbies (part 2). 
W ramach powtórzenia słownictwa z poprzedniej karty proszę zrobić ćwiczenie 1 i 2 ze strony 42 z 
zeszytu ćwiczeń. 
Przyjrzyj się poniższym zdaniom. Jeżeli masz dostęp do edesk.pearson. pl wysłuchaj nagrania z class 
CD2 ścieżka 2.35. (usłyszysz wymowę poniższych zdań). 

                                               



I do karate.  (ćwiczę karate)                                 I do ballet. (ćwiczę balet) 

                                                          

I do gymnastics.   (uprawiam gimnastykę)      I have English lessons. (mam zajęcia języka 

angielskiego) 

                                                                       

I have music lessons.  (mam muzyczne zajęcia)            I  have art lessons. (mam plastyczne zajęcia) 

 

 

Przypomnij słownictwo z poprzedniej karty. Zauważ, że niektóre wyrazy idą w parze z "go", 

niektóre z "have" a jeszcze inne z "do". Proszę zrobić poniższe ćwiczenie. 

 

 

 





 


