
Klasa III Au 
 

poniedziałek, 22.06.2020r.  „Dziwne przedmioty” 
Pytania kluczowe na dziś to: 
• Jakie wiersze lubię i dlaczego? 
• Co już umiem z matematyki? 
 

Edukacja polonistyczna: 
 
1. Przeczytaj wiersze Michała Rusinka w podręczniku pol. – społ. na str. 66 i 67. 
 
https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa3-podr-hum-2/mobile/index.html#p=68  
 
 
2. Wykonaj zadania w ćwiczeniach pol. – społ. na str. 50. 
3. Spróbuj napisać swój wiersz. Wykonaj zadania w ćwiczeniach pol. – społ. na str. 51. 
4. W wolnej chwili zachęcam do przeczytania opowiadań w podręczniku pol. – społ. na str. 74 – 75 z działu „Lubimy  
    czytać”: 
 
https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa3-podr-hum-2/mobile/index.html#p=76  
 
 

Edukacja matematyczna: 
 

5. Rozwiąż zadania w podręczniku mat. – przyr. na str. 71 (ustnie). 
 
 
https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa3-podr-mat-2/mobile/index.html#p=73  
 
6. W zeszycie w kratkę rozwiąż zadanie 20 i 22 z podręcznika mat. – przyr. na str. 75. 
 
 
https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa3-podr-mat-2/mobile/index.html#p=77  
 
7. Wykonaj zadania w ćwiczeniach mat. – przyr. na str. 81. 
 

Edukacja muzyczna: 
 

 
„Wakacyjna piosenka”: https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-otoja#ojkl3  
 

1. 
Trzecią klasę już kończymy, 
lipiec już za pasem, 
powędrujesz na wakacje 
rzeką albo lasem. 
Chociaż w szkole jest nam miło 
i czas szybko biegnie, 
abyś trochę mógł odpocząć, 
wakacje potrzebne. 
 
Ref. 
To wakacje, to wakacje, 
to wesoły czas, 
słońce, wiatr, czy niepogoda 
radość dają nam. 
Czas radości, wypoczynku 
– to wakacji czas, 
a do szkoły uśmiechnięci 
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powrócimy, 
gdy przyjdzie czas. 
 

2. 
Słońce swymi promieniami 
pokaże nam drogę, 
gdzieś nad morzem albo w górach 
przeżyjesz przygodę. 
Wspomnień kosz przywieziesz sobie, 
by cieszył radością, 
kiedy jesień albo zima 
przygnębi szarością. 
 
 
 
 

 
Trening: 

 

Gry i zabawy w parach z mocowaniem: 

      https://youtu.be/Kf-N86W55Nw 

 
p. Roletta 

 
Religia: 

Szczęść Boże. 
1.Modlitwa Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży... 
2.Otworzyć książkę na temacie nr 49 "Kochać jak Jezus" i przeczytać temat z podręcznika. 
3.Otworzyć ćwiczenia na str. 104 - zakładka nr 49  i  wykonać zadnia z ćwiczeń 1 i 2.  
4. Postarać się zrobić jakiś dobry uczynek. 
5.Modlitwa na zakończenie Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu..... 

D. Karwath 
 
 
Kochani! To już ostatni tydzień naszej pracy. Wytrwajcie do końca! Pamiętajcie o ważnym święcie. Jutro przypada Dzień 

Ojca. Wykonajcie dla taty piękną laurkę i złóżcie życzenia. 

Beata Konieczna 

https://youtu.be/Kf-N86W55Nw

