
Poniedziałek, 04.05.20r. kl.3 

J. polski 

1. Podręcznik str.70. Przeczytaj tekst „Alfred Nobel”. 

2. Zeszyt. Napisz: Lekcja. Temat: Nagrody Nobla. 

Alfred Nobel był słynnym szwedzkim naukowcem, wynalazcą i 

przedsiębiorcą. Wynalazł dynamit. Część swojego majątku przeznaczył na 

nagrody dla wybitnych osobistości, których dokonania zmieniają życie 

ludzi na lepsze. 

Kto może otrzymać Nagrodę Nobla? Nagrody przyznawane są w kilku 

dziedzinach: fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury i ekonomii. 

Norweski Komitet Noblowski przyznaje także Pokojową Nagrodę Nobla. 

3. Podręcznik str.71. Zapoznaj się z sylwetkami polskich noblistów. Zwróć 

uwagę w jakich dziedzinach zasłużyli się dla naszego kraju i dla całego 

świata? 

4. Karta pracy str.64 ćw. 1. Wpisz brakujące imiona lub nazwiska polskich 

noblistów. Pamiętaj o pisowni imion i nazwisk wielką literą!                                                     

Zapytaj mamę lub tatę jak rozumie słowo fundator? Nie zapisuj 

wyjaśnienia słowa w zeszycie. 

5. Karta pracy str.64 ćw. 2. Czasowniki odpowiadają na pytanie: co robi?, 

co się z kimś dzieje? Liczebniki odpowiadają na pytanie: ile?, ilu?, który? 

,która? 

6. Dodatkowe materiały: Co to są Nagrody Nobla? 

                      Jak wygląda proces wyłaniania laureatów Nagrody Nobla? 

                      Portret geniusza. Maria Skłodowska-Curie. 

7. Podręcznik str.113 i 71. Zapoznaj się z pisownią wyrazów z ą i ę w 

zakończeniach. 

8. Karta pracy str. 65 ćw. 3 i 4 wykonaj zgodnie z podanymi przykładami.  

 

MATEMATYKA  

1. Podręcznik str.132. Przypomnij sobie wiadomości na temat jednostki 

masy – tony. 

2. Karta pracy str. 48 zad. 1. Uzupełnij diagram. Przeczytaj hasło. 

Odgadniętym hasłem uzupełnij zdanie. Zdanie przeczytaj głośno. 

3. Karta pracy str. 48 zad. 2. Odczytaj wagę zwierząt. Odpowiedz na 

pytania. 

4. Podręcznik str.130. Przypomnienie wiadomości o jednostkach 

długości – kilometr. 



5. Karta pracy str. 44 zad.1 – rozwiąż rebus. Dbaj o przyrodę i czyste 

środowisko! 

6. Karta pracy str. 44 – 45. Z dziesięciu zadań, które znajdują się na tych 

stronach, wybierz 3 i je rozwiąż.  

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 

1. Podaję linka: http://youtu.be/VNtWgtAf8Pc 

Wszystkie ćwiczenia proszę wykonać bardzo dokładnie. 

Pamiętaj o bezpieczeństwie! 
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