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1. Proszę napisad w zeszycie zdania według wzoru: 

6.05.2020r. 

6 V 2020r. 

Dzisiaj jest środa.   

Zdanie opisujące pogodę 

 

 

2. Obejrzyj uważnie poniższy filmik i zdjęcia. Postaraj się zapamiętad jak najwięcej 

informacji na temat teatru. Następnie odpowiedz ustnie na pytania, na dole 

strony. 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Czy byłaś/byłeś kiedyś w teatrze? Co to za miejsce? Po co do niego chodzimy?  

 Czy według Ciebie to ciekawe miejsce? Dlaczego?  

 Jak należy zachowywad się w teatrze? Czy można jeśd i pid podczas przedstawienia 

teatralnego? Czy można robid zdjęcia? Czy wypada przyjśd do teatru w dresie, 

albo w jeansach? 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0
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3. Poniżej znajdują się wyrazy związane z teatrem, które na pewno usłyszałaś na 

początku lekcji w filmiku. Umieśd je w odpowiednim miejscu w tabeli. 

RZECZOWNIKI CZASOWNIKI 

  

 

 

teatr, aktorzy, grają, książka, mówią, pisze, 

scena, oglądamy, kostium, reżyser, dwiczy

 

4. Przepisz liczby rzymskie do zeszytu i do każdej z nich dopisz odpowiadającą jej 

liczbę arabską. Następnie wykonaj zadanie znajdujące się na kolejnej stronie. 

Jeśli potrzebujesz przypomnienia dot. liczb rzymskich obejrzyj poniższy filmik. 

(Proszę włączyd filmik dopiero od 1:36.) 

https://www.youtube.com/watch?v=j0k36Ss65sY  
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https://www.youtube.com/watch?v=j0k36Ss65sY


6.05.2020r. Klasa 3 – p. Ola Tomecka  
Miejsca kultury - Teatr 



6.05.2020r. Klasa 3 – p. Ola Tomecka  
Miejsca kultury - Teatr 

5. Poniżej widzisz schemat teatru. Napisz w odpowiednim miejscu na schemacie, 

gdzie znajdują się: scena, balkon, kurtyna, drzwi, miejsca.  

Jeśli nie możesz wydrukowad zadania: przepisz do zeszytu wymienione elementy, 

znajdź je na schemacie i dopisz w zeszycie odpowiednie numerki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Przeczytaj samodzielnie i bardzo uważnie poniższe zdania. Przepisz do zeszytu 

tylko te, które są prawdziwymi zasadami obowiązującymi w teatrze.  

 

 Podczas przedstawienia w teatrze można jeśd chipsy. 

 Podczas przedstawienia w teatrze nie jemy i nie pijemy. 

 Kiedy idę do teatru zakładam dres, albo strój sportowy. 

 Kiedy idę do teatru ubieram się elegancko. 

 Kiedy w teatrze słyszę 3 dzwonek idę do toalety. 

 Kiedy w teatrze słyszę 3 dzwonek szybko idę na swoje miejsce. 

 W teatrze siadam tam, gdzie chcę. 

 Na bilecie napisane jest, gdzie mam usiąśd w teatrze. 
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Zadania dla chętnych 

 

 

http://ito.hg.pl 

https://www.matzoo.pl 

http://pisupisu.pl 

http://ito.hg.pl/
https://www.matzoo.pl/
http://pisupisu.pl/
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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

