
Dzień dobry ! 
Dzień dobry Kochani😊 Przed nami kolejny majowy poranek. Jak nastroje? Mam nadzieję, że u 
wszystkich dobre! No to na dobry początek wstęp do tematu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=54Rv8Dlm5m4 
Dziś tematem naszych zajęć jest "LAS", a praca nasza będzie inspirowana wierszem w 
podręczniku na str 8 pt. " Drzewo". Po przeczytaniu połóżcie się na podłodze i 
spróbujcie  porozmawiać z drzewem. To jest trudne zadanie ! Trzeba jeszcze  rozmowę czyli 
dialog zapisać w zeszycie. Pamiętajcie w jaki sposób  to zapisujemy !! 
Rozmawialiśmy już kilkakrotnie o tym, jakie ważne znaczenie  ma las dla przyrody i człowieka, 
ale zadamy Wam dziś pytanie nieco inne: zastanówcie się i napiszcie w kilku zdaniach: czy 
drzewo może chorować? 
Teraz będzie Wam potrzebny zeszyt ćwiczeń: 

1. Najpierw na str 6 pokoloruj na zielono pola z określeniami pasującymi do dębu (ćw 1) 
2. Potem na podstawie wiersza „Drzewo" uzupełnij brakujące fragmenty listu (ćw 2) 
3. W kolejnym zadaniu na str 7 otocz pętlami czasowniki. (ćw. 3) 

Dla chętnych, a wiemy że tacy są do zrobienia następne 2 zadania ze str 7. 
 Jeśli zgłodnieliście, przekąście coś smacznego i działamy dalej. 

Dziś w planie lekcji dużo zajęć, więc i więcej ćwiczeń do zrobienia. Wykonaj kilka ćwiczeń: 
 https://wordwall.net/pl/resource/640742/jak-piszemy-wyrazy-z-nie 
 https://wordwall.net/pl/resource/916033/polski/pisownia-nie-z-czasownikami-

przymiotnikamii-przys%c5%82%c3%b3wkami 
 Eduelo- https://www.eduelo.pl/quiz/499/podglad/ 
 Następna krótka przerwa-spróbuj zaśpiewać albo przynajmniej posłuchaj i 

zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4 
Pracowaliście dość długo  na komputerach, więc otwórzcie teraz zeszyty do matematyki i 
policzcie  działania oraz rozwiążcie zadania z treścią. Zadania 2 i 3 nie przepisujcie do 
zeszytów tylko rozwiązania i odpowiedzi. 
Zad 1. 
Wpisz liczby na kropeczkach: 
2000 +.......... = 6000 –.......... 
4000 +.......... = 9000 –.......... 
..........+ 5000 = 8000 –.......... 
10 000 –.......... = 4000 +.......... 
7000 – ..........= 8000 –.......... 
..........+ 3000 = ..........– 4000 
Zad 2. 
W bibliotece było 205 egzemplarzy lektur dla klas trzecich. Dzieci z klasy 3d wypożyczyły 8 
lektur, a z klasy 3c – 20. Ile egzemplarzy lektur zostało w bibliotece? 
Zad 3. 
Rower Julii kosztował 242 zł, a rower Filipa był o 9 zł droższy. Ile razem zapłacono za 
rowery? 
Plastyka: 

 Pozostała nam jeszcze tylko plastyka. Niektórzy się bardzo ucieszą, ponieważ do 
wykonania zadania będą potrzebne dziś farby ! WOW (już widzimy  Wasze miny) 
Farby, ale bez użycia wody. Popatrz na filmik i postaraj się zrobić tak samo Twoimi 
farbami plakatowymi na kartce z bloku, czekamy na Wasze prace do przyszłego 
tygodnia (do środy) 

 https://www.youtube.com/watch?v=AWGzK3Pewo8 
Miłego dnia, wesołej zabawy przy malowaniu farbami życzą p. Iza i p. Basia 
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