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1. Proszę napisad w zeszycie zdania według wzoru: 

28.04.2020r. 

28 IV 2020r. 

Dzisiaj jest wtorek.   

Zdanie opisujące pogodę. 

 

2. Skreśl wszystkie litery ż. Przepisz do zeszytu pozostałe litery i przeczytaj zdanie, 

które powstało. Czy wiesz co oznacza to przysłowie? 

Pionowe linie oddzielają wyrazy od siebie, nie przepisuj ich do zeszytu.  

 

Pamiętaj! Kiedy piszemy cytat, czyli piszemy słowa, które ktoś inny powiedział 

musimy postawid cudzysłów.     „  ” 

 

„Cudżzeż|żchwżalicżie|żswożjegoż|niżeż|żznażcież.” 

 

 

3. Uważnie obejrzyj poniższy filmik. Posłuchaj informacji i obejrzyj zdjęcia 

dotyczące krajobrazów jakie możemy spotkad w naszym kraju, w Polsce. Wiem, 

że to bardzo trudny temat, ale na pewno jest blisko ktoś kto pomoże Ci go 

zrozumied. 
http://innowacja.sfera.lublin.pl/lessons/k3p1/s_animacja-slider.html#bottom 

 

4. Przepisz do zeszytu poniższe nazwy krajobrazów występujących w Polsce. 

Na kolejnej stronie znajdują się opisy tych krajobrazów - krótkie zdania.  

Przeczytaj samodzielnie i uważnie każde zdanie i dopasuj je do odpowiedniej 

nazwy krajobrazu. Dopisz w zeszycie do nazw krajobrazów odpowiednią literę A-E.  

Zdao opisujących krajobrazy nie musisz przepisywad. 

 

1) Krajobraz górski 

2) Krajobraz nizinny 

3) Krajobraz nadmorski 

4) Krajobraz miejski 

5) Krajobraz wiejski 

http://innowacja.sfera.lublin.pl/lessons/k3p1/s_animacja-slider.html#bottom
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A) Teren jest płaski  

lub lekko pofałdowany. 

B) Teren bardzo nierówny,  

     występują góry. 

 

C) Wokół jest dużo budynków,  

fabryk, dróg i ulic. 

            D) Wokół są  

pola uprawne i łąki. 

E) Miejsce z dostępem do morza.  

Występują plaże i wydmy. 

 
 

Możesz wpisad nazwy krajobrazów w Internecie i obejrzed zdjęcia. Wtedy lepiej 

zrozumiesz dzisiejszy temat.  

 
5. Przepisz do zeszytu poniższe zdania i uzupełnij je brakującymi wyrazami z ramki. 

Pomoże Ci w tym zadaniu mapa Polski znajdująca się na kolejnej stronie. Nie trzeba 

jej drukowad. 

 

Na północy Polski jest ……………………   …………………………………  . 

Brązowym kolorem zaznacza się na mapie …………………..  . 

W Polsce góry występują na ……………………….. kraju. 

Najwyższe góry w Polsce to …………………………………..  . 

Niziny na mapie oznacza się kolorem ……………………………..  . 

 

 

góry, zielonym,  Morze Bałtyckie,  Tatry,  południu 
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Zadania dla chętnych 

 

 

Świetne dwiczenie na czytanie ze zrozumieniem. Polecam!  

http://pisupisu.pl/klasa3/dopasuj-zdanie-do-obrazka  

 

http://pisupisu.pl/klasa3/dopasuj-zdanie-do-obrazka
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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

