
Klasa III Au 
czwartek, 26.03.2020r.  „Pożyteczne i szkodliwe bakterie”            
Pytania kluczowe na dziś to: 
* Gdybyś był/była detektywem, nad czym chciałbyś/chciałabyś pracować? 
* W jakich sytuacjach korzystamy z obliczeń dotyczących wartości towaru? 
 

Edukacja polonistyczna: 
1. Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się, co będzie dziś tematem naszych zadań. 

Znaczenie wyrazów:  
1) Np. karnawałowy.     1 
2) Polny, czerwony kwiat.     2 
3) Narząd wzroku.     3 
4) Najmniejsza liczba trzycyfrowa.   4 
5) Król zwierząt.     5 
6) Np. warcaby.     6 
7) Rudy chytrus (zwierzę leśne).     7 
8) Może być żółty, pleśniowy lub twarogowy.   8 

 
2. Przeczytaj tekst popularno-naukowy ze str.46 w ćwiczeniach  pol. -  społ. i wykonaj zadanie 1 oraz 2 i 3 ze str.47. 

3. Przepisz do zeszytu w linię tylko zdania prawdziwe( pamiętaj o wpisaniu daty). Każde zdanie rozpocznij w nowej linijce. 

Sery wyrabia się z mleka koziego, krowiego i owczego. 
Sery wyrabia się z miodu pszczelego. 
Z sera piecze się smaczny sernik.  
Z sera piecze się pyszny jabłecznik. 
Oscypek to ser popularny w Polsce, na Mazurach. 
Oscypek to ser popularny w Polsce, na Podhalu. 
Ser gouda jest znany w wielu krajach. 
Sera feta używa się do sałatek. 
Sera feta używa się do zupy ogórkowej. 
Oscypek to smaczny, słodki serek. 
Oscypek to twardy, słony i wędzony ser owczy. 
Ser feta stworzyli Grecy. 
Podlaski i edamski to nazwy serów żółtych. 
Serek homogenizowany może mieć różne smaki. 
Biały ser jest różowego koloru. 
Dziury w żółtym serze robi się wiertarką.  

 Zadanie dla chętnych: Spróbuj napisać detektywistyczne opowiadanie.  Pracę zapisz na osobnej kartce (wszyscy 

mogą w grubych liniach ). 

Edukacja matematyczna: 
4. Rozwiąż zadania w ćwiczeniach mat .-przyr. ze str. 27. 
5. Na koniec zachęcam do zrobienia wspólnie z rodziną serowych specjałów, np. koreczków serowych, sałatki z serem 

feta…   A może upieczecie sernik? Po wykonaniu dania można zrobić zdjęcie! 
 
Mam nadzieję, że praca dobrze Wam idzie. Trzymam za Was kciuki! Zbierajcie wszystkie prace wykonywane na osobnych 
kartkach i przechowujcie je razem.   

Powodzenia! 
Beata Konieczna 

Religia 

Temat. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 
Witam Was bardzo serdecznie Drodzy Uczniowie oraz Rodzice. W tym czasie zdalnej nauki będę Wam przekazywała treści 
lekcji oraz podawała ćwiczenia do wykonania. Gdyby jakieś ćwiczenie sprawiło Wam trudność, to je po prostu pomińcie.  
25 marca obchodziliśmy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. O godzinie 12 wierni na całym świecie modlili się o oddalenie 
pandemii, za chorych oraz służby medyczne. Proszę Was żebyście dzisiaj włączyli się w tę modlitwę. Pomódlcie się w 
Waszych domach wspólnie z najbliższymi modlitwą "Ojcze nasz" , także 3x modlitwą "Zdrowaś Maryjo". To jest zadanie na 
dziś. 
W zeszytach zapiszcie temat oraz narysujcie scenę Zwiastowania, jak do Maryi przychodzi Archanioł Gabriel i zwiastuje jej 
radosną nowinę, że będzie Matką Syna Bożego. 
Jeszcze raz Was wszystkich pozdrawiam. Uczcie się modlitw, formułki spowiedzi i niech Rodzice Was pytają oraz oceniają. 
 

Katechetka  
Dorota K 

    

    

    

    

    

    

    

    


