
 

Nauczanie zdalne - klasa 3 – edukacja wczesnoszkolna 

12 marca 2020r. – 25 marca 2020r. 

Realizujemy w domu tematy podane w tabeli. 

105. Co nas czeka w marcu? 
pisemnie w zeszycie: Przepisz przysłowia o marcu. P.j.p. s. 31; Ćw. 4 s. 35 

 pisemnie w zeszycie:  

 P.m. zad.2 s.9,  
brutto – netto = tara 

 P.m. zad.3 s.11 zad.4 s.11 

 Ćw. zad.2 s.17 

XXII krąg tematyczny: A to ciekawe! 

106. Jesteśmy ciekawi świata 

 pisemnie w zeszycie: ćw. 1.2 s.33 P.j.p. 

 przepisz uporządkowany plan wydarzeń Ćw.1 s.36 

 pisemnie w zeszycie: P.m. zad.2, s.14, zad.2 s.15 

 Ćw. zad.5 s.18 

107. Wielkie odkrycia 

 pisemnie w zeszycie: ćw. 2,3 s.35 P.j.p. 

 pisemnie w zeszycie: P.m. zad.5, s.17, zad.2 s.18 (76- 18= ) 

108. Na podbój kosmosu 

 pisemnie w zeszycie: ćw. 2,3,5 s.38 P.j.p. 

 pisemnie w zeszycie: P.m. zad.3,4, s.20, 

109. Technika na co dzień 

 pisemnie w zeszycie: ćw. 1 s.40 P.j.p. 

 pisemnie w zeszycie: P.m. zad.1,3, s.22, 

110. Ja się na tym znam!  
P.j.p. s. 41  
Napisz, jak w twoim domu segreguje się śmieci. Co to są kłopotliwe śmieci? 
Co to jest recykling? 

 pisemnie w zeszycie: P.m. zad.2,3, s.23, 

XXIII krąg tematyczny: Utrwalić to, co piękne 

111. W galerii sztuki 

  praca plastyczna: ćw. 4 s.43 P.j.p. Polecam pracę na wzór „Kompozycji VIII”. Może być 
inna. 

 pisemnie w zeszycie: Ćw. 1,3 s.48 

 pisemnie w zeszycie: P.m. zad.1,3, s.24, 

112. Zatrzymać czas 

 Wypisz nazwy aparatów fotograficznych, s.44 P.j.p. 

 pisemnie w zeszycie: Ćw.2 s.51 

 pisemnie w zeszycie: P.m. zad.2,3,5, s.25, 

113. Jak powstaje film? 

 pisemnie w zeszycie: 

 ćw. 2, s.46 P.j.p. 

 ćw. 2 s.47 P.j.p. 

 pisemnie w zeszycie: P.m. zad.8,9, s.26, 

114. Cudze chwalicie, swego nie znacie 



 Wypisz nazwy krain geograficznych Polski, pamiętaj o wielkiej literze. 
 s. 48-49 P.j.p. 

 Ćw.1(kropka) s.58 

 pisemnie w zeszycie: P.m. zad.2,3, s.27, 

115. Takie niezwykłe miejsca 

 Wypisz niezwykłe miejsca do zwiedzania, pamiętaj o wielkiej literze. s. 50 P.j.p. 

 pisemnie w zeszycie: P.m. zad.2, s.28, 

XXIV krąg tematyczny: Pobudka 

116. W poszukiwaniu wiosny 

 Przepisz dwie wybrane zwrotki wiersza i naucz się na pamięć. s. 51 P.j.p. 
Zapisz autora i tytuł. 

 Ćw.1(kropka) s.60 

 Ćw.3 (kropka) s.60 

 pisemnie w zeszycie: P.m. zad.3, s.28, 

 

Treści te zawarte są na następujących stronach podręczników i ćwiczeń: 

J. polski  
1) podręcznik: str. 30- 51 (P.j.p.) 
2) ćwiczenie: str. 34- 61    (Ćw.) 
3) Potyczki ortograficzne:  

 powtórzenie i utrwalenie pisowni wyrazów z „ch” i „h” str. 37- 48, 

 pisownia wyrazów wielką literą str. 65- 74, 
Matematyka  

1) podręcznik: str. 8- 28  (P.m.) 
2) ćwiczenie: str. 15- 37   (Ćw. zad.) 

 
Należy je opracować z dzieckiem. 
W zeszycie do j. polskiego należy zapisywać tematy podane w tabeli (bez numerów) i ćwiczenia 
polecone do zapisania w zeszycie. Np.: 
 
                       W domu    12.03.2020r. 
Temat: Co nas czeka w marcu? 
Ćw. 4 s. 35 
 
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej poleca edukację na przygotowanych przez nich podręcznikach. 

Traktujemy je jako pracę dla chętnych. Adres: 

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna/edukacja-

wczesnoszkolna?format=e-podrecznik 


