
Klasa III 

Temat: Po śladach wiosny. 

Data: 25.03.2020  

 

 



Wypowiedz na temat zwiastunów wiosny na podstawie opowiadania Wojciecha Widłaka „Z wiosną na 

ratunek” i własnych obserwacji. 

Opis krzewu kwitnącej forsycji. 

 

 

Zwiastuny wiosny – pogoda i świat przyrody ożywionej. 

 



 

 

Wykonaj „Wiosenny krajobraz” – praca plastyczna z figur geometrycznych. 

 
  
 



 Zapisz liczby cyframi. 

8 dziesiątek 4 setki 2 jedności  

7 jedności 4 setki 4 dziesiątki  

46 dziesiątek  

– Uporządkuj zapisane liczby od najmniejszej do największej. 

 

 Napisz 6 kolejnych liczb takich, aby każda z nich była: 

• o 2 większa niż poprzednia 

173,  
• 

 o 20 mniejsza niż poprzednia 

290,  
3. Napisz ile metrów brakuje do pełnego kilometra. 

 

 
  
 Rozwiąż zadanie. Zapisz potrzebne obliczenia i odpowiedź. 

Rodzina Jacka planuje kupić nową pralkę. Mają na to już 450 zł. Co miesiąc będą odkładać po 150 zł. 

Czy za 3 miesiące rodzina Jacka będzie już mogła kupić nową pralkę, która kosztuje 950 zł? Ile 

pieniędzy im zostanie lub ile zabraknie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat: na wiosnę wszystko się zmienia. 

Data: 26.03.2020 

 

Spotkanie z lekturą H. Ch. Andersena „Brzydkie kaczątko”. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AJ2p7X31xKU 

https://www.youtube.com/watch?v=AJ2p7X31xKU


Opowiedz przygody kaczątka. 

Piszemy ą oraz ę: 

 zgodnie z wymową przed spółgłoskami: f, w, s, z, sz, ż, ś, ź, ch, np.: wąs, kęs, gęś, brązowy 

 niezgodnie z wymową przed spółgłoskami: p, b, t, d, c, dz, cz, ć, dź, k, g oraz przed ich 

zmiękczonymi wariantami, np.: mąka, sądzą, sęp, dęby,  

 zawsze, gdy wymieniają się w różnych formach gramatycznych lub wyrazach pokrewnych, 

np.: ząb : zęby, dąb : dęby, wąż : wężyk 

2. Piszemy ą: 

  w zakończeniu czasowników w formach 3. osoby liczby mnogiej czasu teraźniejszego, np.: 

widzą, siedzą, myślą 

  jako końcówkę narzędnika, np.: z mężczyzną, z damą, z namalowaną chmurką 

3. Piszemy ę: 

  w zakończeniu czasowników w formach 1. osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego, 

np.: widzę, siedzę, myślę 

  w formie biernika liczby pojedynczej rzeczowników zakończonych na  

– a w mianowniku, np.: mężczyzna – mężczyznę, dama – damę, szyja – szyję 

 



 

 

Zadanie 1. Podane zdania uzupełnij następującymi wyrazami: kompleks, komputer, konferencja, 

kondor, remanent, bezkonfliktowy.  

 

W moim ulubionym sklepie od kilku dni trwa .......................... . 

Moja mama przygotowuje bardzo ważną ............................. . 

Tata obiecał mi kupić nowy ............................. . 

W zoo mieliśmy okazję zobaczyć .........................., małpy i wiele innych zwierząt. 

Ania jest ...................................... osobą, ale ma bardzo dużo ................................. . 

 

Zadanie 2. Poniższe zdania uzupełnij słowami kąt lub konto. 



 

Biegać z ....................... w ....................... . 

Rodzice założyli mi ....................... bankowe. 

Przyrząd do mierzenia ....................... to kątomierz. 

Nauczyciel kazał uczniowi iść do ....................... . 

Tomek może zapisać na swoim ....................... kolejne zwycięstwo. 

 

Zadanie 3. Połącz podane niżej wyrazy tak, aby powstały całe zwroty lub przysłowia. 

 

1.zamknięte 

 z   ................................................................................................. 

 oczy 

 

2. cztery 

a piec  ................................................................................................ 

kąt 

pięć  

 

3. bez  

nie ma 

ciekawość  ................................................................................................ 

mądrość 

 

4. na 

wziąć  ................................................................................................ 

konto 

czegoś 

 

5.orientacja 

 w terenie  ................................................................................................ 



 stracić 

 

 

Zadanie 4. Dopisz formy czasownika według wzoru. Następnie uzupełnij podane zdania czasownikami 

w odpowiedniej formie. 

 

Stanąć –  stanąłem stanęła  stanął 

Wziąć –  .............. ............ ................. 

Ciągnąć –  .............. ............ ................. 

Minąć –.............. ............ ................. 

 

Moja klasa................................... na wysokości zadania. 

W końcu ................................. sprawy w swoje ręce. 

Marek zawsze .....................................tylko w swoją stronę. 

Uważam, że Ania ................................. się z powołaniem. 

 
 W W ogrodzie rosły kwiaty: 234 róże, 138 tulipanów i 333 gerbery. Ile kwiatów rosło w ogrodzie?  

Rozwiązanie: .....................................................  
Odpowiedź: .....................................................  
 
 
 

 Tata remontuje pokój Michała. Może przeznaczyć na ten cel 1000 zł. Nowe łóżko kosztowało 414 zł, a 
biurko 259 zł. Ile pieniędzy zostało tacie na malowanie pokoju i nowy dywan?  

Rozwiązanie: .....................................................  
Odpowiedź: .....................................................  
 

 

 
 M       Marek wraca z wakacji nad Morzem Bałtyckim. Droga powrotna będzie mieć 345 km. Już przejechał 

128 km. Ile kilometrów zostało mu do przejechania?  
Rozwiązanie: .....................................................  
Odpowiedź: .....................................................  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat: Co nas czeka w kwietniu? 

Data: 27.03.2020 

 

Wypowiedzi na temat ważnych wydarzeń i zmian w przyrodzie w kwietniu na podstawie kalendarza, 

podręcznika i własnych doświadczeń dzieci. 

Polskie przysłowia ludowe na kwiecień 

1. Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. 
2. Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje. 
3. Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj. 
4. Pogody kwietniowe - słoty majowe. 
5. Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo. 
6. Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie mało. 
7. Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi. 
8. Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką. 
9. Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 
10. Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się zapowiadają. 

 

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

 

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


 

Opisz obraz kwitnącej jabłoni. 

 

 „Wiosenne drzewko” – wykonanie pracy przestrzennej. 


