
Drodzy Uczniowie klasy III, 

przed Wami kolejny tydzień samodzielnej pracy. Wykonajcie poniższe zadania. Na wszystkie 
pytania odpowiem za pośrednictwem Waszych Rodziców na naszej grupie na  

Messengerze Klasa III SP Babice 

01.06.2020r. – 05.06.2020r.  

 
DZIEŃ 

TYGODNIA 
 

 
EDUKACJA 
POLONISTY

CZNA/ 
PRZYRO- 
DNICZA 

 
ZADANIA DO WYKONANIA 

 
EDUKACJA  
MATEMATYCZNA 

 
Poniedziałek  
01.06.2020r.  

 
 
DZIEŃ 
DZIECKA!  

 
DROGIE DZIECI! DZIŚ WASZE ŚWIĘTO! 
SKŁADAM WIĘC WAM 
NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA!  
https://www.renderforest.com/watch-
30639628?fbclid=IwAR34yLNq3XEPT9JgWWDX5
CBWL20GwUJkblE13dQ5q3_Q023mVSqPahyIFGI 
 

 
Temat: Pomyślę i rozwiążę. 
 
- Podręcznik str. 52.ćw.1,2,3 
Ćwiczenia str. 66. Ćw. 1. 
 

 
Wtorek 
02.06.2020r.  

 
Kto mieszka 
w jeziorze? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Przeczytaj głośno wiersz Brzechwy pt. ,,Żuraw i 
czapla”. 
-Oceń zachowanie bohaterów wiersza.  
- Jakich rad moglibyśmy im udzielić? 
-Postaraj się wymienić, podać przykłady roślin i 
zwierząt żyjących w jeziorze. 
Wykonaj ćwiczenia ze strony 42,43,44, ćw. 5 wpisz 
do zeszytu. 
Obejrzyj poniższą prezentację i wykonaj zadania.  
https://view.genial.ly/5ec414d999709b0d3e7f351b/in
teractive-content-kto-mieszka-w-
jeziorze?fbclid=IwAR0NSt1gQj2392sFIc-
hTEas4NILKbmCMobAxRZRSGvca2aoEIoS7LgTu
Dg 

 
Temat: Liczby w zakresie 
10 000. Znaki rzymskie. 
- Podręcznik str. 52, ćw. 
4,5,6,7. 
Ćw. str. 67 ćw. od 1 do 5.  
https://view.genial.ly/5eca4a
489330ad0d7cd6df94/present
ation-cyfry-rzymskie-do-
1000?fbclid=IwAR1N0kCgk
KuXxn5545OHvAbQX--
7kfvkqChYvzRh441oXmfxv
G99RHNTXPY 

 
Środa 
03.06.2020r. 

  
Maj 
pachnący 
kwiatami. 
 

 
- Ułóż nazwy kwiatów w kolejności alfabetycznej. 
- Przypomnij sobie poznane wiadomości o 
czasowniku, rzeczowniku i przymiotniku, wykonaj 
ćwiczenia ze strony 49, ćw. 2 zapisz do zeszytu. 
-Przeczytaj uważnie tekst na stronie 49 i poćwicz 
pisownię trudnych wyrazów.  
 
https://view.genial.ly/5ec654b26abe8d0d9e5eda6d/in
teractive-content-maj-pachnacy-
kwiatami?fbclid=IwAR1TfxqkCIj8GZUYeb4YXPZu
tq3iYn4zqZkgYJQt0SdORLKyPRonMHSTB24 

 
Temat: Rozszerzenie zakresu 
do 100 000. Pisanie liczb 
słowami i cyframi. 
- Podręcznik str. 53 ćw. 
1,2,3. 
- ćw. str. 68 ćw. 1,2,3,4. 

 
Czwartek 
04.06.2020r. 

 
Nasze 
podwórko. 

 
-Poznanie wybranych praw dziecka i dorosłych na 
podstawie tekstu ,,Drzewo do samego nieba”. 

 
Temat: Porównywanie liczb. 
Odczytywanie liczb, pisanie 



 

  

 - Zastanów się jakie były zabawy podwórkowe 
dawniej i dziś? 
- Opisz swoje podwórko lub inne miejsce, w którym 
lubisz się bawić. 
- Ćwiczenie 5 zapisz do zeszytu. 
- Wykonaj ćwiczenia ze strony 50, 51. 
 
https://view.genial.ly/5ecfe1d26a01c811e66ea32e/int
eractive-content-nasze-
podworko?fbclid=IwAR3G1kujF5Q7ZHSL72Xdr56
cpNr66QeIx4HEo8KXRaXxJFX7D_pUHW17AKM 
 

ich słowami i cyframi. 
-Podręcznik str. 54 ćw. 1,2,3. 
-Ćwiczenia str. 69 ćw. od 1 
do 5.  
 

 
Piątek 
05.06.2020r.   

 
Mamy swoje 
prawa. 
 

- Sformułuj kilkuzdaniową wypowiedź związaną z 
prawami dziecka – na podstawie wiersza ,,O prawach 
dziecka’’ i fragmentów Konwencji o prawach 
dziecka. 
-Wykonaj ćwiczenia od strony 52 do strony 55, 
ćwiczenie 4 ze strony 53 wpisz do zeszytu.  
https://view.genial.ly/5ece3fc6f938f80dac2f428a/vid
eo-presentation-mamy-swoje-
prawa?fbclid=IwAR0JPN2Wl9Ngs0Vj-
hZHesAhjL5xUsW8ApXeaU0khrbp7BPwesjqoeVg
Hjo 
 

 
Temat: Rozwiązywanie 
zadań tekstowych. 
Podręcznik str. 55 ćw. 
4,5,6,7. 
Ćwiczenia str. 70 ćw. od 1 do 
5. 
 


