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1. Proszę napisad w zeszycie zdania według wzoru: 

8.04.2020r. 

8 IV 2020r. 

Dzisiaj jest środa.   

Zdanie opisujące pogodę. 
 

2. Obejrzyj uważnie ilustrację poniżej. Opowiedz własnymi słowami kto na niej jest, 

co znajduje się na stole wielkanocnym, jak są ubrane postacie i dlaczego.  

(Nie trzeba drukowad ilustracji.) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://kamienskie.info/co-wlozyliscie-do-swieconki-pokazcie-nam-swoje-wielkanocne-koszyczki/ 

 
Źródło ilustracji: https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=62 

 

 

3. Otwórz poniższy link i przeczytaj wiersz na stronie 71. Spróbuj zrobid to 

samodzielnie. Po przeczytaniu spróbuj powiedzied co się wydarzyło w wierszu. 
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/gwk-klasa1-podr-

3/mobile/index.html#p=72 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=62
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/gwk-klasa1-podr-3/mobile/index.html#p=72
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/gwk-klasa1-podr-3/mobile/index.html#p=72
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4. Baranek w wierszu był cukrowy. Wyraz ten jest przymiotnikiem. Przymiotniki 

służą do opisywania: ludzi (np. małe dziecko), zwierząt (np. wolny żółw), 

przedmiotów (np. długa sukienka), zjawisk (np. kolorowa tęcza, zimny wiatr). 

Przymiotniki odpowiadają na pytania: jaki?, jaka?, jakie?  

Obejrzyj poniższy plakat i jeszcze raz posłuchaj wiadomości o przymiotnikach 

(poproś kogoś dorosłego o odczytanie treści plakatu). Następnie wydrukuj, albo 

przerysuj do zeszytu tabelkę pod plakatem i wpisz brakujące wyrazy 

(przymiotniki).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło plakatu: https://dlabelfra.pl/nauczanie-gramatyki-w-edukacji-wczesnoszkolnej/ 

 

 

Jaki?  
(On jest…) 

Jaka?  
(Ona jest…) 

Jakie?  
(Ono jest…) 

cukrowy   

 zielona  

  ładne 

https://dlabelfra.pl/nauczanie-gramatyki-w-edukacji-wczesnoszkolnej/
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5. Otwórz poniższą stronę internetową i rozwiąż test. Sprawdź czy wiesz już 

wszystko o Wielkanocy. Postaraj się samodzielnie czytad pytania i odpowiedzi. 

Powodzenia!  

 

https://wordwall.net/play/1320/532/732 

 

 

6. Wykonaj proszę zadanie z matematyki, które wysłałam na maila. Powodzenia!  

 

Jeśli nie możesz wydrukowad zadao, napisz w zeszycie tylko: 

 numer dwiczenia, 

 obliczenia, 

 odpowiedź. 

 

 

 

 

7. Czy potrafisz nakrywad do stołu?  Na pewno tak! A czy jesteś 

spostrzegawczy? Zaraz się przekonamy… 

 

Przygotuj sztudce. Na kolejnych stronach znajduje się 6 ilustracji. Obejrzyj je 

dokładnie i odwzoruj każdą z nich – układając sztudce w taki sam sposób, jak na 

ilustracji. Wybierz jedno ułożenie, zrób zdjęcie i wyślij do mnie razem ze 

zdjęciami dzisiejszych zadao.  

 

(Jeśli masz ochotę dłużej tak się pobawid – na maila wysłałam Ci jeszcze więcej 

ilustracji do odwzorowania. ) 

https://wordwall.net/play/1320/532/732


8.04.2020r. Klasa 3 – p. Ola Tomecka  
Wielkanoc – Na wielkanocnym stole 

https://www.janauczycielka.blog 
 



8.04.2020r. Klasa 3 – p. Ola Tomecka  
Wielkanoc – Na wielkanocnym stole 

https://www.janauczycielka.blog 
 



8.04.2020r. Klasa 3 – p. Ola Tomecka  
Wielkanoc – Na wielkanocnym stole 

https://www.janauczycielka.blog 
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Zadania dla chętnych 

 

 

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

