
Praca domowa klasa 3a 
 
WAŻNE - ZWROT KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI  
Drodzy Uczniowie! 
W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 przypominamy o 
konieczności zwrócenia wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej!  
Książki przynoszone do szkoły należy zapakować do przezroczystej reklamówki i opisać na 
zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Oznaczone pudełko, w którym należy pozostawić 
książki znajduje się przy sekretariacie szkoły (dla klas I-III i IV A, ul. Lekarska 1, dla klas 
IV B i V-VIII ul. Plac Zwycięstwa 37).  
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z nauczycielem 
bibliotekarzem email biblioteka.psp.ciepielow@wp.pl 

EMAIL  NAUCZYCIELA   i.fijalkowska@op.pl  
 
8. 06.2020 r. (poniedziałek) 
edukacja  polonistyczna 
Temat: Zabawy z tatą. 
1.Przeczytaj inscenizację s. 72 -73 - podręcznik - każdą rolę czytaj inną intonacją ( naśladuj 
inne osoby). 
2. Ćwiczenia  s. 54 - ćwiczeniówka. Ćw. 4 do zeszytu. 
3. Ćw. 5 s. 55 - ćwiczeniówka 
4. Ćw. 6 s. 55-  ćwiczeniówka - wyślij na e-maila lub sms 
ed. matematyczna 
Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych. 
1. Wykonaj zadania z ćwiczeniówki  s. 41. 
wych. fizyczne 
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.  
Zaproś tatę i mamę do udziału w  Twoich ulubionych zabawach  ruchowych.. 
9. 06.2020 r. (wtorek) 
edukacja  polonistyczna 
Temat: Zabawy z tatą – tropimy gramatykę. 
1. Przeczytaj wiersze o tacie – s. 108 podręcznik, możesz nauczyć się jednego z nich na 
pamięć i wyrecytować swojemu tacie. 
2.Przepisz do zeszytu zdania z ćw. 4 s. 56 i podkreśl wyrazy wg wzoru 
3. Wykonaj pozostałe ćwiczenia  na s. 56 i 57- wybierz 2 ćwiczenia - wyślij na e-maila lub 
sms 
ed. matematyczna 
Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 - powtórzenie. 
1. Wykonaj zad. s. 34 -35 - ćwiczeniówka - wybierz 2 zadania i wyślij na e-maila lub sms. 
10. 06.2020 r. ( środa) 
edukacja  polonistyczna 
Temat: Znowu wakacje 
1.Przeczytaj wiersz „ Znów wakacje”  s. 74 - podręcznik 
2. Napisz w zeszycie jak rozumiesz słowa wiersza – ćw. 3 s. 74 
3. Ćw. 1, 2, 3, 4 s. 58 i 59 - ćwiczeniówka 
4. Ćw. 5 s. 59- ćwiczeniówka ( skorzystaj ze słowniczka s. 113) - wyślij na e-maila lub sms. 
ed. matematyczna 
Temat: Figury geometryczne 



1. Wykonaj zadania s. 42 - ćwiczeniówka .  
Dla chętnych  zad. 4 s. 42 - wyślij na e-maila lub sms. 
zajęcia komputerowe 
Wiesz już, że prezentacje multimedialne tworzy się ze zdjęć i obrazów. Jeśli masz program 
PowerPoint przygotuj prezentację na temat: „Miejsca w Polsce, które chciałbyś zobaczyć w 
wakacje”.  Przypomnij sobie film: 
Jak zrobić prezentację w PowerPoint?    YouTube- 
https://www.youtube.com/watch?v=fgfViofnLyg 
Jeśli nie masz programu do tworzenia prezentacji, poszukaj zdjęć ciekawych miejsc w Polsce, 
możesz  skorzystać z clipartu i tekstu ozdobnego WordArt – pracę lub prezentację - wyślij na 
e-maila lub sms ( do poniedziałku). 
 
 
 
JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL  NAUCZYCIELA   katarzyna.rucinska@poczta.onet.eu  
 
8 czerwca 2020r. 
Czasownik „like” po podmiocie w 3 osobie liczby pojedynczej. 
Do tej pory poznaliście formę czasownika like po osobie I – ja. 
Sytuacja zmienia się, gdy podmiotem jest he – on i she – ona. Wówczas czasownik like 
przyjmuję końcówkę –s. 
She likes basketball.   Ona lubi koszykówkę. 
He likes football.        On lubi piłkę nożną. 
Podobnie następują zmiany w zdaniach przeczących. 
Po podmiocie I – ja było don t like. (pamiętajcie że pomiędzy n i t występuje apostrof) 
I don t like football. Ja nie lubię piłki nożnej. 
Natomiast po he i she występuje doesn t like. (tutaj również pomiędzy n i t występuje 
apostrof). 
She doesn t like swimming. Ona nie lubi pływać. 
He doesn t like ballet. On nie lubi baletu. 
Wykonajcie zadanie 5 strona 60 zeszyt ćwiczeń. Rozszyfrujcie co lubią poszczególne osoby i 
napiszcie zdania: 
He likes….  On lubi        lub 
She likes ….. Ona lubi … 
 
RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl 
 
09.06.2020 (wtorek) 
Temat: Uroczystość Bożego Ciała 
11 czerwca będziemy obchodzić Uroczystość Bożego Ciała. Jest to taki dzień, kiedy 
Zmartwychwstały Jezus obecny w hostii odwiedza nas w miejscach naszego zamieszkania. 
Zobacz, jak dzieci przygotowywały się do Bożego Ciała https://youtu.be/sBAvzHfxB_w?t=23  
Posłuchaj, co Gienek mówi o procesji Bożego Ciała https://youtu.be/UVHkeM2s5vA?t=11  
Wykonaj w ćwiczeniówce ćwiczenia ze str. 112/113 (odeślij na e-maila) 
 
LOGOPEDIA EMAIL NAUCZYCIELA  lograna@wp.pl 
 
DOSKONALENIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ 



Czym jest percepcja słuchowa? 
Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków - ich rozpoznawania, różnicowania 
oraz interpretowania. Deficyt percepcji słuchowej może utrudniać nabywanie ważnych 
umiejętności – czytania, pisania, mowy – jej rozumienia i poprawnego artykułowania 
dźwięków. 
Dlaczego warto pracować nad percepcją słuchu? 
Zaburzenia percepcji słuchowej u dzieci w wieku szkolnym, są charakterystyczne dla 
dysleksji typu słuchowego. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia trudności w tym 
zakresie, warto ćwiczyć z dzieckiem – należy przy tym pamiętać, aby ćwiczenia te nie były 
dla niego męczące i nadmiernie obciążające. 
Propozycje ćwiczeń. 
1. Wysłuchaj kolejne wyrazy i podziel je na sylaby.  
Karkołomny, humanizm, rozszerzony, kolorowanka, encyklopedia, wiarygodny, 
bliskoznaczny, zagotować, zarządca, pobłażliwość, filharmonia, wielkoduszny. Można 
wymyślać inne, ale muszą być długie i trudne. 
2. Podaj wyrazy takie, aby się rymowały.  
Krzyś –  
chmura –  
waży - 
wagon –  
młotek –  
gotuje -  
porzeczki –  
koszykówka –  
rysunek -  
kurz –  
krzyk –  
budulec -  
3. Wysłuchaj kolejno dwóch i trzech sylab. Ułóż z nich wyrazy.  
że – no,  szek – brzu, ze-ga-ta, zy-mu-ka, pa – mał, wa – E, gła – i, ra – ko – le, na – że – Bo,                
mi – po–dor, o – wek – łó, ka – ta – pus, le – ga – ko.  
4. W usłyszanej grupie wyrazów określ powtarzającą się cząstkę wyrazową.  
-  korki, pokorny, skorpion, Kornelia  
- wagon, nagonka, pagon, zgon  
- wahać, hala, czyhać, hamulec  
- komar, marny, smar, martwy  
5. Z usłyszanych głosek utwórz wyrazy.  
m-a-t-e-m-a-t-y-k-a k-o-p-e-r-t-a e-n-c-y-k-l-o-p-e-d-i-a  
k-a-t-a-p-u-l-t-a o-b-c-ą-ż-k-i j-e-d-n-o-z-n-a-cz-n-y  
p-a-k-o-r-e-m m-u-s-t-a-k-e g-o-p-i-s-t-a  
r-a-t-u-f-e-k s-u-h-e-b-o-r p-y-s-t-a-l-o-f                                                                                                           
6. Rozwiązuj jak najwięcej różnorodnych krzyżówek.                                                                                         
7. Podziel wyrazy na głoski.  
tarantula pekińczyk horyzont  
korepetycje makulatura harmonogram  
hortensja wahadełko rozszerzony  
współpraca podbój szczerozłoty  
8. Podaj różnice w wysłuchanych parach wyrazów (jakie głoski)  
łapa – Łaba kora – nora kwiat – świat  
las – lis kary – gary lęk – pęk  



koty – kody pary – bary damy – tamy  
kury – góry buty – luty bąk – rąk  
9. Podaj jaką głoskę dodano do drugiego wyrazu.  
rzepa – rzepak, odrzut – podrzut, Ewa – lewa, koło – wkoło, ramka – bramka, prawa – sprawa  
ród – bród, Lepa – klepa, tran – trans  
kran – krany, banda – bandaż, kok – koks  
10. Do podanych wyrazów dodaj jedną głoskę i utwórz nowy sensowny wyraz  
Np. uda – nuda  
Ada, tara, rzep, usta, owa, dolny, kula, żył, pale, dynia, lok, mija  
11. W wysłuchanych słowach zmień jedną głoskę i utwórz nowy wyraz.  
Gala, las, kula, maki, góra, pole, blady, mączka, może, sala, bada, Jola,  
12. Wysłuchaj, zapamiętaj i powtórz kolejne zdania z pamięci. Policz wyrazy  
w każdym zdaniu.  
- Czego Jaś się nie nauczy, Jan nie będzie umiał.  
- Kto latem próżnuje, zimą głód poczuje.  
- Nie mów hop, dopóki nie przeskoczysz.  
- Nie wywołuj wilka z lasu, nie budź licha kiedy śpi.  
13. Z podanych wyrazów utwórz zdania.  
Bożenka kotka karmi swojego mała.  
Grzyby poszli lasu do chłopcy na. 
Życzę miłych i owocnych ćwiczeń. 
Serdecznie Was pozdrawiam! 
 
 


