
Dzień dobry ! 
To już koniec kolejnego tygodnia, kiedy uczymy się w domach. Trochę smutno,że nie 
możemy się zobaczyć i porozmawiać tak jak to zwykle robiliśmy. Brakuje nam WAS bardzo ! 
Musimy się jednak pogodzić z tą dziwną sytuacją i jeszcze więcej z siebie dać. 
Rozpoczynamy dziś zajęcia od matematyki i utrwalenia pisania liczb. Jednak nie w 
zeszytach tylko: 

 https://www.matzoo.pl/klasa3/zapisujemy-liczby_23_469 
 https://www.youtube.com/watch?v=7WNcLs2P8uA 

W drugim filmiku zauważyliście bardzo duże liczby. Teraz już wiecie jak one się nazywają. 
Odgadnijcie i napiszcie w zeszycie jakie powinny być liczby w okienkach (na kropeczkach): 

 Liczba ........jest o 1000 mniejsza od liczby 4705. 
 Liczba ........jest o 1000 większa   od liczby 2316. 
 Liczba ........jest o 1000  większa  od liczby 5050. 
 Liczba ........jest o 1000  większa od liczby 1745. 
 Liczba ........jest o 1000 mniejsza od liczby 10000. 

Czas na przerwę RTW - ruch, tlen, woda. Zeszyty do matematyki można schować, przyda 
się teraz podręcznik do j. Polskiego. Na stronach 30-32 znajduje się opowiadanie o Adamie, 
który myślał ,że czytanie książek to jest tylko zajęcie dla dziewczyn.Przeczytajcie i 
odpowiedzcie na 3 pytania do zeszytu: 

1. Co Adam myślał o czytaniu książek i chodzeniu do biblioteki? 
2. Jaki sposób znalazła pani bibliotekarka? 
3. Jaka książka spodobała się Adamowi? 

Nie było to trudne zadanie ! W zeszycie ćwiczeń jest tych zadań trochę więcej na stronach 
26-28.Dlatego dzisiaj Twoim zadaniem będzie wybranie spośród wszystkich 3 ćwiczeń 
(samodzielnie) i przesłanie ich do sprawdzenia. Nie idź na łatwiznę, zastanów się zanim 
wybierzesz zadania do zrobienia, które dla Ciebie będą ważniejsze? 
Uzupełnij również dla utrwalenia pisowni w "Potyczkach ortograficznych" stronę 67 i 
zapamiętaj: 

"Pierwszy wyraz tytułu książki piszemy zawsze wielką literą." 
Zajęcia dzisiaj są krótkie, więc na zakończenie chcemy, abyście wysłuchali i wyklaskali rytmy 
z panią prowadzącą i zapisali w zeszycie o jakich nutach była mowa w filmie (pod 
odpowiedziami w zeszycie w linie napiszcie na środku "MUZYKA" i wypiszcie te nutki. 

 https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0 
Dodatkowo spróbujcie uzupełnić nutki na karcie pracy i przyślijcie do sprawdzenia. Pomoże 
Wam w tym film: 

 https://www.youtube.com/watch?v=acLiPWPrPiE 
 ...(karta pracy-muzyka) 

Miłej pracy. Do zobaczenia w poniedziałek! 
P. Iza i p.Basia 
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