
Klasa III Au 
środa, 22.04.2020r.  „Piszemy opowiadanie”            
Pytania kluczowe na dziś to: 
 • Czy pisanie opowiadania jest trudne? 
 • Do czego przydaje się znajomość tabliczki mnożenia? 
 
 

Edukacja polonistyczna: 
1.W książce „Piszę” wykonaj zadanie 1, 2 i 3 (bez kropki) na str. 65 oraz 4     
    na str. 66. 
 
2. Kolejne zadanie będzie na ocenę. Przypomnij sobie z jakich części          
    składa się opowiadanie.  
    Wymyśl ciekawą historię i napisz opowiadanie ( zadanie 6 na str. 67).        
    Możesz skorzystać z pomysłów na kubkach, ale możesz napisać  
    zupełnie o czymś innym.  
 
 

 
Edukacja matematyczna: 

3. W książce „Liczę” wykonaj zadania na str. 56 i 57. 
 
4. A teraz powtórz tabliczkę mnożenia, ale w nietypowy sposób.  
    Obiecałam Wam zabawę z kostkami do gry, ale nie zdążyliśmy zagrać.  
   
Więc pobaw się z rodzicami lub ze starszym rodzeństwem. Przygotuj dwie kostki do gry. Wybierz planszę dla siebie i dla 
partnera. Mnóż przez  siebie ilość oczek wyrzuconych na kostkach. Następnie zamaluj jedno z pól z prawidłowym wynikiem. 
Wygrywa ta osoba, która pierwsza zamaluje cały rząd w poziomie lub kolumnę w pionie z prawidłowym wynikiem na swojej 
planszy. 
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                                                                                                      Trening: 
Informacja od p. Roletty: 
                                                                                                                                     
Wzmacnianie mięśni ustawiających łopatki - gimnastyka korekcyjna. 

https://youtu.be/zjKQfBcUhqo 
 
 

Język angielski: 
Witam Uczniów klasy 3au, 
w ramach utrwalenia słownictwa proszę wykonać poniższe zadanie. W zadaniu tym należy poprawić błędy w zdaniach. 
Jeżeli nie pamiętasz nowych wyrażeń spójrz na poprzednią kartę pracy. 
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https://youtu.be/zjKQfBcUhqo


Pozdrawiam serdecznie  
Olga Kaleta 

 
 
 

 

Mam nadzieję, że spodobała Wam się zabawa z kostkami do gry.  Dzisiaj pamiętajcie o przysłaniu mi zdjęcia Waszego 
opowiadania. Mam też prośbę do Tych, którzy nie wysłali mi jeszcze swojego autoportretu i zadania „Kim chciałbym zostać 
w przyszłości”. Bardzo na nie czekam. Pozdrawiam Was wszystkich i Waszych Rodziców!  

Beata Konieczna 


