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1. Proszę napisad w zeszycie zdania według wzoru: 

3.04.2020r. 

3 IV 2020r. 

Dzisiaj jest piątek.   

Zdanie opisujące pogodę – jeśli samodzielne pisanie jest dla Ciebie zbyt 

trudne poproś kogoś dorosłego o pomoc.  

 

2. Czy wiesz co jest na ilustracji poniżej? To bazie? A może kotki?   

Gdzie możesz je zobaczyd? 

(Nie trzeba drukowad ilustracji.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Poproś kogoś dorosłego o przeczytanie opowiadania „Przyrodnicy…” na stronie 

internetowej. Następnie odpowiedz na pytanie 2 oraz 3 (tylko ustnie), które są 

pod czytanką.  
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/gwk-klasa1-podr-

3/mobile/index.html#p=39 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/gwk-klasa1-podr-3/mobile/index.html#p=39
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/gwk-klasa1-podr-3/mobile/index.html#p=39


3.04.2020r. Klasa 3 – p. Ola Tomecka  
Wielkanocne symbole - Bazie 

Źródło grafiki: href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/kalendarz">Kalendarz plik 
wektorowy utworzone przez ibrandify - pl.freepik.com 

4. Podwicz czytanie.  Postaraj się jak najlepiej zrozumied czytane zdania. 
 

 

 

Ula  ma                     , a  Tola  ma               . 
 

 

 

Tata  stoi  w  . 

 

Mama  jest  w                            . 
 

 

Adam  popsuł                   . 

 

Król  ma               . 

 

 

5. Otwórz poniższą stronę internetową. Przepisz do zeszytu wyrazy z dwiczenia 4. 

W każdej tabelce skreśl jeden wyraz, który nie pasuje do pozostałych. 

 
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/gwk-klasa1-podr-

3/mobile/index.html#p=70   

 

6. Włącz grę, którą dla Ciebie przygotowałam i sprawdź jak dobrze znasz symbole 

Wielkanocy. Powodzenia!  

 

https://wordwall.net/play/1230/754/920 

 

 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/gwk-klasa1-podr-3/mobile/index.html#p=70
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/gwk-klasa1-podr-3/mobile/index.html#p=70
https://wordwall.net/play/1230/754/920
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7. Wykonaj proszę zadanie z matematyki, które wysłałam na maila.  

Powodzenia!  

 

Jeśli nie możesz wydrukowad zadania, napisz w zeszycie tylko: 

 numer dwiczenia, 

 obliczenia, 

 odpowiedź. 
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Zadania dla chętnych 

 

 

Mnożenie  

https://www.matzoo.pl/klasa2/dopasuj-mnozenie_9_601 

 

https://www.matzoo.pl/klasa2/dodaje-i-mnoze_9_605  

 

 

https://www.matzoo.pl/klasa2/dopasuj-mnozenie_9_601
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodaje-i-mnoze_9_605
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Proszę o wysłanie zdjęd wykonanych zadao na: 

- mój telefon komórkowy, 

albo  

- maila paniola2020@gmail.com 

 

Proszę również o informację,  

 czy dzisiejsze dwiczenia dziecko wykonało:  

 

a) samodzielnie, 

b) z niewielką pomocą osób dorosłych, 

c) z dużą pomocą osób dorosłych. 

 

 

W razie problemów / pytao proszę o kontakt.  

 

 

mailto:paniola2020@gmail.com
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Ilustracje pobrane z: 

<a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/ikona">Ikona plik wektorowy utworzone 

przez freepik - pl.freepik.com</a> 

<a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/projekt">Projekt plik wektorowy 

utworzone przez freepik - pl.freepik.com</a> 

<a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/biznes">Biznes plik wektorowy 

utworzone przez pikisuperstar - pl.freepik.com</a> 

<a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/podroz">Podróż plik wektorowy 

utworzone przez freepik - pl.freepik.com</a> 

<a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/reka">Ręka plik wektorowy utworzone 

przez terdpongvector - pl.freepik.com</a> 

<a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/rodzina">Rodzina plik wektorowy 

utworzone przez macrovector - pl.freepik.com</a> 

 


