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KLASA 3 

23 MARCA 2020 r. (poniedziałek) 

1. WEJDŹ NA STRONĘ: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_WIOSNA_3_3_21_096_p0.html?v=628 

Z lewej strony ekranu pojawi się chmurka – kliknij w nią i pojawi się domek – pod domkiem kliknij w ptaszkai 

pojawią się symbole –wykonaj zadania klikając na nożyczki (Temat 96. Źródło życia) 

Słuchaj informacji i poleceń.  

Na kolejną stronę możesz przejść klikając kolejne kropki na dole ekranu lub strzałkę z boku strony. W 

niektórych zadaniach występuje kolorowa kostka, w którą należy kliknąć, aby wykonać zadanie. W górnej 

prawej części ekrany znajduje się zielona czapka uczniowska – kliknij i wykonaj też polecenia uzupełniające. Po 

zakończonym zadaniu możesz wrócić na stronę główną zamykając różowy krzyżyk lub strzałkę z boku strony. 

2. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

3. W zeszycie do języka polskiego odpowiedz na pytanie: Komu potrzeba jest woda? 

Wykonaj polecenie uzupełniające na 4 karcie. 

4. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

5. Wejdź na stronę: 

https://szaloneliczby.pl/klasa-3/         Wykonaj  dowolne 4 zadania. 

 

24 MARCA 2020 r. ( wtorek) 

1. WEJDŹ NA STRONĘ: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_WIOSNA_3_3_21_096_p0.html?v=628 

Z lewej strony ekranu pojawi się chmurka – kliknij w nią i pojawi się domek – pod domkiem kliknij w ptaszkai 

i pojawią się symbole –wykonaj zadania klikając na samochód (Temat 97. Woda w kranie) 

Słuchaj informacji i poleceń.  

2. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

3. Wejdź na stronę: https://www.youtube.com/watch?v=YzMADXJp_Tk 

Posłuchaj piosenki. Naucz się śpiewać. 

Wiosna wiosenka w mym sercu piosenka  

Przychodzi po zimie ożywia świat.  

Świeżym powiewem słońca iskrzeniem. 

Obudź się ziemio - pora już wstać.  

Ref. Wiosna wiosna tak piękna, radosna  

Słoneczna, pachnąca przyrodą kwitnąca  

Wiosna wiosna tak piękna radosna.  

To takie proste, śpiewaj i tańcz  

 

Gdy deszczyk zaskoczy otwórz swe oczy  

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_WIOSNA_3_3_21_096_p0.html?v=628
https://szaloneliczby.pl/klasa-3/
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_WIOSNA_3_3_21_096_p0.html?v=628
https://www.youtube.com/watch?v=YzMADXJp_Tk


tęczą na niebie namaluj szlak  

Ptaki wracają, głośno śpiewają, 

Obudź się ziemio - pora już wstać. 

Ref. Wiosna…. 

Ref. Raz dwa trzy Zielono mi  

Cztery pięć sześć Tak pięknie tu jest  

siedem i osiem Raduj sie widokiem  

Wiosna wreszcie zagościła, to radosna dla nas chwila. 

 Ref. Wiosna wiosna tak piękna radosna  

Słoneczna, pachnąca przyrodą kwitnąca.  

Wiosna, wiosna tak piękna radosna. To takie proste, śpiewaj i tańcz 

 Mamy już wiosnę. 

4. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

5. Wejdź na stronę i poćwicz 

https://www.youtube.com/watch?v=AU7PnM7T9Ag 

 

25  MARCA 2020 r. ( środa) 

1. WEJDŹ NA STRONĘ: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_WIOSNA_3_3_21_096_p0.html?v=628 

Z lewej strony ekranu pojawi się chmurka – kliknij w nią i pojawi się domek – pod domkiem kliknij w ptaszkai 

i pojawią się symbole –wykonaj zadania klikając na misia   (Temat 98. Krążenie wody w przyrodzie) 

2. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

3. Wykonaj polecenie uzupełniające 4 (czapka uczniowska ) - karta 4 i polecenie uzupełniające 2 – karta 5 

4. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

5. Wejdź na stronę: 

https://szaloneliczby.pl/klasa-3/        Wykonaj  dowolne 4 zadania. 

 

26  MARCA 2020 r. ( czwartek) 

1. WEJDŹ NA STRONĘ: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_WIOSNA_3_3_21_096_p0.html?v=628

Z lewej strony ekranu pojawi się chmurka – kliknij w nią i pojawi się domek – pod domkiem kliknij w 

ptaszkai i pojawią się symbole –wykonaj zadania klikając na balonik  (Temat 99. Zanieczyszczenia 

wód) 

2. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

3. Wykonaj na kartce z bloku pracę plastyczną: „Spędzam czas nad wodą” 

4. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

5. Wejdź na stronę: 

https://www.youtube.com/watch?v=AU7PnM7T9Ag
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_WIOSNA_3_3_21_096_p0.html?v=628
https://szaloneliczby.pl/klasa-3/
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_WIOSNA_3_3_21_096_p0.html?v=628
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_WIOSNA_3_3_21_096_p0.html?v=628


https://www.youtube.com/watch?v=xx03qQvzbHs 

20 MARCA 2020 r. ( piątek) 

1. WEJDŹ NA STRONĘ: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_WIOSNA_3_3_21_096_p0.html?v=628 

Z lewej strony ekranu pojawi się chmurka – kliknij w nią i pojawi się domek – pod domkiem kliknij w ptaszkai 

i pojawią się symbole –wykonaj zadania klikając na puzzel  (Temat 100. Wykorzystanie energii wiatru i wody.) 

2. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

3. Przepisz do zeszytu z języka polskiego tekst z karty 5. 

4. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

5. Wejdź na stronę: 

https://szaloneliczby.pl/klasa-3/           Wykonaj  dowolne 4 zadania. 

6. https://www.youtube.com/watch?v=urpApnno54w 

 

 

Miłego odpoczynku! 

Do zobaczenia w poniedziałek  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xx03qQvzbHs
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_WIOSNA_3_3_21_096_p0.html?v=628
https://szaloneliczby.pl/klasa-3/
https://www.youtube.com/watch?v=urpApnno54w

