klasa 3

ŚRODA
24.03.2020
Edukacja polonistyczna: Temat: Po śladach wiosny.
Podręcznik strona 55-57.Czytanie opowiadania ,,Z wiosną na ratunek''. Udzielanie odpowiedzi na pytania zamieszczone pod opowiadaniem. Zapisywanie w zeszycie kilku zdań opisujących zachowanie chłopca i ocenianie jego postępowania. Opisywanie krzewu kwitnącej forsycji z wykorzystaniem podanych pytań oraz zgromadzonego słownictwa. Zapisywanie opisu rośliny w zeszycie.
Ćwiczenie 1-5 strona 64-65
Ćwiczenie 1-zapisywanie w zeszycie oznak wiosny ,które widzisz w swoim otoczeniu
Ćwiczenie 2-malowanie ramek odpowiednim kolorem wyrazów pasujących do podanych czasowników
Ćwiczenie 3 -uzupełnianie zdań nazwami roślin kwitnących wczesną wiosną, stosowanie odpowiedniej formy wyrazów
Ćwiczenie 4 -obserwacja kalendarza pogody, zjawiska pogodowe spotykane wiosną, uzupełnianie tekstu wybranymi wyrazami
Ćwiczenie 5-nazwy wiosennych roślin i zwierząt praca z atlasem przyrodniczym 
Edukacja matematyczna : Temat: Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000-porównywanie, dodawanie i odejmowanie setek.
Podręcznik strona 27 zadanie 1-3
zadanie 2  zapisz w zeszycie liczby z zadania pierwszego cyframi i słowami według podanego warunku.
zadanie 3 zapisz w zeszycie sąsiednie brakujące setki podanych liczb.
ćwiczenie strona 34-35,ćwiczenie 1-9.
Ćwiczenie 1-porównywanie liczb w zakresie 1000
Ćwiczenie 2 określanie kwoty pieniędzy na podstawie ilustracji
Ćwiczenie 3 obliczanie sum i różnic w zakresie 1000
Ćwiczenie 4,5,6,7,8,9 rozwiązywanie zadań z treścią 
Na czwartek zapoznaj się z lekturą ,,Brzydkie kaczątko'' H.CH Andersena 


Język angielski – środa 25.03.2020r.

Temat : My week. Review - ciąg dalszy.  

W ramach utrwalenia poznanego słownictwa dotyczącego rozdziału 5 (My week)
bardzo proszę o przygotowanie swojego tygodniowego planu zajęć, w którym opiszecie czynności, które wykonujecie każdego dnia (zarówno w ciągu tygodnia jak i w weekend). Możecie wykorzystać te czynności, które już znacie, a także te, które znajdują się w tekście na stronie 64 i 65.
Forma pracy jest dowolna (według waszego uznania). Może być w formie tabeli, format dowolny (najmniej a3 – wielkość zeszytu). Ważne by praca zawierała kilka czynności każdego dnia oraz była samodzielnie wykonana.

Wykonany przez was plan zajęć będzie podlegał ocenie!
Trzeba go będzie sfotografować i przesłać do mnie: 
- albo jako wiadomość mms,
- albo mailem na podany adres: katarzynaaskorupa@gmail.com,
- albo na faceebooku.
W jak najbardziej dogodny dla was sposób.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jestem także dostępna pod numerem telefonu: 660-893-237 (Katarzyna Skorupa).

Religia
Uzupełniamy braki w ćwiczeniówce


