
Tydzień 16.03.20 – 20.03.20

Klasy 3a i 3c     Edukacja plastyczna i techniczna

Na poniższych stronach dzieci znajdą szczegółowe instrukcje + filmy dotyczące 
wykonania prac. 

http://krokotak.com/2020/03/spring-sheep-craft-for-kids/ 

http://krokotak.com/2018/04/mini-flower-garden/ 

Klasy 3a i 3c     Edukacja matematyczna
Rozwiąż  zadania  tekstowe  w  zeszycie/na  kartkach.   Do  wszystkich  zadań  napisz
działania i odpowiedzi. Treści zadań nie musisz przepisywać. Pisz tylko zad. 1 itd.

1. Obwód kwadratu wynosi 20 cm 8 mm. Jaką długość ma bok tego kwadratu?

2. Oblicz obwód kwadratu, którego bok ma długość 4 cm 2 mm.

3. Mariola kupiła opakowanie ołówków i zapłaciła 6 zł. Gabrysia kupiła pastele i
zapłaciła  za  nie  tyle,  ile  Mariola  zapłaciłaby  za  6  opakowań  ołówków.  Ile
kosztowały pastele?

4. W szkolnym sklepiku można kupować koraliki na sztuki. Jeden koralik kosztuje
10 groszy. Ile koralików można kupić za 1 złoty? Luiza koralików za 5 zł. Ile to
sztuk?

5. Chłopcy wkładają po 8 kapsli  do jednego pudełka. Rysiek ułożył kapsle w 8
pudełkach, a Kuba w 5. Który chłopiec ułożył mniej kapsli i o ile?

6. Przed  koncertem  do  hali  widowiskowej  wstawiono  300  krzeseł,  a  potem
jeszcze  dostawiono  100.  Wszystkie  krzesła  ustawiono  po  tyle  samo  w  10
rzędach. Po ile krzeseł stało w każdym rzędzie?

7. Na polu rośnie 1000 tulipanów. Połowa z nich kwitnie na czerwono, 100 na
żółto, a reszta na biało. Ile tulipanów kwitnie na czerwono, a ile na biało?

8. Osiem  kartonów  soku  pomidorowego  kosztuje  56  zł,  a  6  kartonów  soku
wiśniowego  kosztuje  48  zł.  Ile  kosztuje  jeden  karton  soku  wiśniowego?  Ile
jeden pomidorowego?

9. Wujek kupił na raty kosiarkę, która kosztuje 560 zł. W sklepie zapłacił 160 zł, a
resztę zapłaci w czterech równych ratach. Ile wynosi jedna rata?

10. Na balkonie Darka w siedmiu skrzynkach rosną 42 kwiaty. W każdej skrzynce
mieści się tyle samo kwiatów. Ile kwiatów rośnie w jednej skrzynce?

11. Uczniowie klas trzecich pojechali autokarem na wycieczkę. Pierwszego dnia
przejechali 128 km, a drugiego dnia o 43 km więcej. Ile kilometrów przejechali
razem w ciągu dwóch dni?

12. Antek ma w skarbonce 138 zł, a Staś – o 25 zł mniej niż Janek. Ile złotych ma
Staś? O ile złotych Staś ma mniej oszczędności?

http://krokotak.com/2020/03/spring-sheep-craft-for-kids/
http://krokotak.com/2018/04/mini-flower-garden/


kl. 3a i 3c     Edukacja przyrodnicza 

Wybierz  jeden  z  podanych  filmów  (TVP1), zobacz  go  i  zrób  w  zeszycie  notatkę.
Notatka  powinna  zawierać  tytuł  filmu  i  10  informacji/ciekawostek,  o  których  się
dowiedziałeś. Możesz zrobić rysunek.

16.03.20 (pon)    12.50 „Serengeti”

17.03.20 (wt)      12.50 „Olbrzymy z antarktycznych głębin”

18.03.20 (śr)       12.55 „Pole pełne życia”

20.03.20 (czw)    13.00 „Lemingi – mały olbrzym północy”

kl. 3c    Edukacja polonistyczna 

1. Czytaj wypożyczoną z biblioteki szkolnej książkę „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”.
Termin 6.04.2020 (poniedziałek).

2. Wyobraź sobie,  że  zgubiłeś/łaś  parasol.  Napisz  ogłoszenie.  Poniżej  znajdują się
wskazówki, o czym należy pamiętać pisząc ogłoszenie.
 Ogłoszenie:
- zamieszczę nagłówek,
- napiszę: kiedy  zgubiono (data) i gdzie zgubiono przedmiot?
- opiszę jak wygląda zgubiony przedmiot, jego cechy charakterystyczne,
- napiszę z kim i w jaki sposób się skontaktować,
- zdania napiszę poprawnie pod względem ortograficznym i językowym, będę 
unikać powtórzeń,
- całość zapiszę czytelnie i starannie.

3. Ułóż  krzyżówkę,  której  hasłem  będzie  „wiosna”.  Do  ułożenia  krzyżówki
wykorzystaj wyrazy związane tematycznie z tym hasłem.

kl. 3c i 3a       Edukacja informatyczna 

Zadanie dla dzieci mających możliwość korzystania z komputera/laptopa. 
Wybierz  1 zadanie z poniższych. 

1. Przygotowanie prezentacji w programie Power Point (minimum 6 slajdów).
Tematy do wyboru: „Zwiastuny wiosny”, „Zwierzęta i rośliny występujące w 
jeziorach w Polsce”.

2. Praca w programie graficznym Paint lub Paint 3D pt. „Wiosna”.
3. Praca w programie tekstowym Word   „Zwierzęta i rośliny występujące w jeziorach

w Polsce”. 
Praca powinna zawierać: 
- tytuł,
- zdjęcia zwierząt i roślin występujących w jeziorach w Polsce (minimum po 4),
- 5 zdań o wybranym zwierzęciu lub roślinie.


