
Klasa III Au 
 
poniedziałek, 15.06.2020r.  „Piękno poezji” 
Pytania kluczowe na dziś to: 
• Dlaczego ludzie piszą wiersze? 
• Jak prawidłowo układać pytania do zadania z treścią? 
 

Edukacja polonistyczna: 
 
1. Przeczytaj w podręczniku pol. społ. na str. 64 i 65 wiersze i odpowiedz na pytania. 
 
 
https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa3-podr-hum-2/mobile/index.html#p=66  
 

 Jaka pora jest najlepsza na pisanie wierszy? Dlaczego? 

 Co się dzieje z wierszem, kiedy nadchodzi dzień? Dlaczego? 

 Co trzeba zrobić, żeby przywołać wiersze, które powstają w nocy? 
 
2. Wykonaj zadania w ćwiczeniach  pol. – społ. na str. 46 i 47. Pamiętaj, że wers w wierszu to jedna linijka wiersza. 
3. W wolnej chwili zachęcam do przeczytania opowiadań w podręczniku pol. – społ. na str. 70 – 71 z działu „Lubimy  
    czytać”: 
 
https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa3-podr-hum-2/mobile/index.html#p=73  
 
 

Edukacja matematyczna: 
 

 
4. Wykonaj ustnie zadania z podręcznika mat. – przyr. na str. 69.  
 
 
https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa3-podr-mat-2/mobile/index.html#p=71  
 
 
5. W ćwiczeniach mat. – przyr. na str. 79 wykonaj zadanie1 (bez kropki).  
6. W zeszycie w kratkę wykonaj zadanie 7 i 10 ze str. 74  podręcznika mat. – przyrodniczego.  
 
 
https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa3-podr-mat-2/mobile/index.html#p=77  
 
 

Edukacja przyrodnicza: 
 

7. Powtórz swoją wiedzę o niektórych państwach Europy. Wykonaj zadania w ćwiczeniach mat. – przyr. na str. 93. 
 

Trening: 
 

Zaczynamy serię ćwiczeń wzmacniających z mocowaniem, czyli w parach :) 
 
 Trzymaj formę z mocowaniem - ćwiczenia wzmacniające. 
 

      https://youtu.be/opwaIE3ewNo 

 
p. Roletta 

 
Religia: 

 

Szczęść Boże. 
    Kochane dzieci gratuluję Wam wszystkim zaliczenia tego trudnego materiału, jakim było przygotowanie do I 
Komunii Świętej. Gratuluję wszystkim i cieszę się, że wspólnie z waszymi Rodzicami udało się tego dokonać. 
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Otrzymaliście zaświadczenia i jesteście gotowi do tego bardzo ważnego wydarzenia, jakim jest przyjęcie Pana 
Jezusa. 
     W tym roku niektórzy są już po tej uroczystości, ale niektórzy jeszcze czekają na I Komunię Świętą. W 
czwartek obchodziliśmy Uroczystość Bożego Ciała. Może nie było takich pięknych procesji jak zazwyczaj bywały, 
gdzie dzieci sypały kwiatki, ministranci nieśli dzwonki idąc za Panem Jezusem obecnym w Najświętszym 
Sakramencie.  
Poniżej znajduje się link do obejrzenia bajki o Bożym Ciele. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sBAvzHfxB_w 
 
Miłego oglądania. Pozdrawiam serdecznie Katechetka Dorota Karwath 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sBAvzHfxB_w

