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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA- KLASA III A- ZESTAW 4 

 Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu nauki. Mam nadzieję, że 

poprzednie lekcje są już odrobione i nie sprawiały Wam kłopotów. Bardzo 

tęsknię za spotkaniami z Wami, ale na razie musimy być w domach. W ten 

sposób dbamy o zdrowie nasze i naszych bliskich.  

A teraz do pracy!  

CZWARTEK 

Przygotuj sobie: podręczniki i ćwiczenia, piórnik, kartkę z małego bloku rysunkowego (może być 

papier do drukarki lub kartka z zeszytu), kredki. 

Temat: Jesteśmy ciekawi świata 

Cele: 

• zdobędziesz informacje na temat wynalazków 

• napiszesz notatkę 

• wykonasz robota 

W dzisiejszych czasach mamy w domu telewizory, radia, telefony, komputery i inne urządzenia, dzięki 

którym w każdej chwili możemy się dowiedzieć, co dzieje się na świecie.  

Zastanów się albo zapytaj dorosłych w jaki sposób w dawnych, dawnych czasach ludzie zdobywali 

informacje wtedy, kiedy nie było tak wspaniałych wynalazków? 

Dowiedzieliście się ciekawych rzeczy? Opowiecie w szkole - kiedy się spotkamy! 

Polecenie 1. 

Otwórz „czytankę” na stronach 32,33 i przeczytaj opowiadanie pt.”Czarodziejski dywan”, której 

autorem jest Patricia Wrighston. W ten sposób uzyskacie jeszcze więcej informacji dotyczących 

naszego dzisiejszego tematu. 

Polecenie 2. 

Zrób krótką przerwę: wstań i wykonaj 5 skłonów z wyprostem, podskocz 5 razy jak wielka piłka, 5 razy 

jak mała piłka, zrób 4 obroty w prawo i 4 w lewo. 

Polecenie 3. 

Zwróć uwagę na budowę opowiadania. Poznajemy w nim świat od czasów bardzo, bardzo dawnych 

(tysiące lat) do czasów współczesnych. 

A teraz sprawdź sam siebie! Czy uważnie czytałeś? Odpowiedz na poniższe pytania dotyczące tekstu, 

a potem sprawdź odpowiedzi.  



2 
 

1.W jaki sposób dawno, dawno temu ludzie spędzali życie? 

2.Skąd ludzie znali opowieści o wielorybach, syrenach, o wielkim podróżniku, który miał czarodziejski 

dywan? 

3.Jak nazwiesz ludzi, którzy pojawiali się na świecie i zmieniali go? 

4.Jakie rzeczy wymyślili i zbudowali wynalazcy? 

5.Co zaproponował ludziom Mędrzec? 

 

A TERAZ SPRAWDZICIE ODPOWIEDZI: 

1.Wiekszość ludzi całe życie spędzała w swoim miejscu zamieszkania (np. w osadzie). 

2.Opowieści znali od wędrownych kupców lub żołnierzy wracających z wojny. 

3.Ludzie, którzy zmieniali świat to wynalazcy. 

4.Zbudowali między innymi statki parowe, samochody, samoloty, aparaty fotograficzne. 

5.Mędrzec zaproponował ludziom książkę, którą porównał do czarodziejskiego dywanu.  

Brawo! Podskocz 5 razy z radości i przeciągnij się jakbyś wstał z łóżka! 

Polecenie 4. 

Otwórz Ćwiczenia do edukacji polonistycznej na stronie 36 i w  ćw. 1 uporządkuj wydarzenia zgodnie 

z treścią opowiadania. 

Przeczytaj głośno w odpowiedniej kolejności. Super! Może jakiś mały cukierek lub jabłuszko w 

nagrodę? 

Polecenie 5. 

Otwórz zeszyt do języka polskiego, zapisz temat: 

Temat: Jesteśmy ciekawi świata. 

Przepisz do zeszytu zdania z ćw. 1 str.36 w odpowiedniej kolejności. Pisz starannie i unikaj błędów.  

Polecenie 6. 

Wykonaj z dostępnych w domu materiałów (kubeczki, pudełka, rurki, makaron, itp..) ROBOTA, który 

będzie Twoim własnym WYNALAZKIEM. Liczy się pomysłowość. 

Masz na to zadanie cały tydzień. Gotowego robota pokaż domownikom i postaw na półce. 

 Przyniesiesz go później do szkoły, zrobimy wystawkę i opowiecie do czego Waszego robota można 

wykorzystać. 
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PIĄTEK 

Polecenie 1. 

Otwórz Ćwiczenia do edukacji polonistycznej na str. 36 

A teraz trochę zabawy- ćw.2- odgadnij i zapisz nazwy wynalazków. Zbyt łatwe dla Ciebie? 

Polecenie 2. 

WYNALAZCA - TO TWÓRCA CZEGOŚ NOWEGO, ODKRYWCZEGO 

Poszukaj w Internecie lub encyklopedii  i przeczytaj informacje na temat: Kim był Jan Gutenberg? 

Zapisz podaną poniżej notatkę w zeszycie do języka polskiego: 

Temat: Chciałbym zostać wynalazcą. 

Jan Gutenberg był niemieckim złotnikiem i rzemieślnikiem. Ponad 560 lat temu wynalazł druk. Wpadł 

na pomysł drukowania książek przy zastosowaniu ruchomych czcionek składanych w słowa, zdania i 

całe strony, które odciskano na papierze. 

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

Jakie cechy ma wynalazca? Wybierz prawidłowe określenia i zapisz je w zeszycie w podany poniżej 

sposób. 

ma rozległą wiedzę, zadaje dużo pytań, nic go nie ciekawi, ma rozwinięta wyobraźnię, jest 

niecierpliwy, jest pomysłowy, z nikim się nie spotyka, poszukuje nowych rozwiązań i sposobów 

działania, jest dociekliwy, zadaje dużo pytań 

Zapisz w zeszycie do języka polskiego:  

Wynalazca: ma rozległą wiedzę, ………… 

Polecenie 3. 

Przygotuj 5 ulubionych książek ze swojej biblioteczki. Zapisz ich tytuły w zeszycie, w kolejności 

alfabetycznej. 

Polecenie 4. 

Napisz kilka zdań na temat Twojej ulubionej książki. Podaj jej tytuł i autora. Uzasadnij swój wybór. 

Możesz to zrobić komputerowo i wysłać na adres, który podam rodzicom. Jeśli nie masz takiej 

możliwości, to zapisz w zeszycie do języka polskiego. 

Termin wykonania zadania: 1 kwietnia 2020 r.(środa) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jgcWVmLqKTk
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Polecenie 5. 

Rachunek pamięciowy. 

Zapytaj kogoś dorosłego i zabaw się w zabawę „Jaką jestem liczbą?”Przygotuj małą piłkę. 

Mówisz:  

Jestem liczbą dwucyfrową, jeśli odejmiesz ode mnie 32, to otrzymasz 50. Jaka 

to liczba?- rzucasz piłkę do drugiej osoby i czekasz na odpowiedź. Po tym 

następuje zamiana - druga osoba zadaje podobną zagadkę, a ty odpowiadasz. I 

tak na przemian. Może być dodawanie i odejmowanie. 

W ten sposób poćwiczysz dodawanie i odejmowanie w pamięci. Wesołej zabawy! 

Polecenie 6. 

Otwórz Ćwiczenia do matematyki i wykonaj ćw. 5 i 6 ze str. 25. Poćwiczysz swoją sprawność 

rachunkową. 

PONIEDZIAŁEK 

 

Temat: Wielkie odkrycia. 

Cele: 

• dowiem się co to jest dziennik 

• poznam Diego i jego przygody 

Polecenie 1. 

Rachunek pamięciowy. 

Przepisz podane przykłady do zeszytu i postaraj się jak najsprawniej je obliczyć. 

Jeśli masz problem z liczeniem w pamięci, to policz działania twoim ulubionym sposobem. 

54 + 39 = 

66 + 34 = 

39 + 29 = 

16 + 39 = 

13 + 78 = 

19 + 15 = 
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38 + 34 = 

37 + 48 = 

18 + 27 = 

16 + 39 = 

20 + 32 = 

Ile czasu zajęło Ci liczenie? Zapisz czas liczenia. Czy zrobiłeś postępy w liczeniu? 

 

Polecenie 2. 

Wykonaj działania. Pokoloruj na żółto ramki, w których wyniki odejmowania dzielą się przez 5, a 

dowiesz się, co interesuje Zuzię 

 

37+25= 63-28= 45+16= 42-19= 

68+13= 81-36= 37+46= 64- 27= 

24+29= 64-39= 17+57= 83-15= 

informatyka film taniec muzyka 

 

Przerysuj do zeszytu lub wydrukuj. Zapisz odpowiedź: 

Odp. Zuzia interesuje się ………………………………………….. 

Polecenie 3. 

Przygotuj 14 patyczków. Ułóż z nich liczbę 88 (będzie trochę kwadratowa i śmieszna). Przełóż 2 

patyczki tak, aby powstała liczba trzycyfrowa 

Udało się? Jeśli nie, to próbuj nadal! Jaka to liczba? 

Polecenie 4. 

Czy wiesz, co to jest dziennik? Nie, nie ten w szkole!  

DZIENNIK to miejsce, w którym opisujemy codziennie w porządku chronologicznym(dzień po 

dniu) to, co nam się przydarzyło lub to, co przeżyliśmy. Jeden zapis to najczęściej jeden dzień. 

Jeśli ktoś chce, może też zapisywać godziny. Pisze się w czasie teraźniejszym bądź przeszłym. 

 

Dziennik piszemy zawsze w 1 osobie liczby pojedynczej, bo opisujemy nasze wydarzenia lub 

uczucia. 

 

Po wielu latach taki DZIENNIK może być wspaniałą pamiątką, czy wspomnieniem. Prowadzony 

systematycznie pozwala nam przypomnieć o tym, co robiliśmy lub gdzie byliśmy na przykład 25 

marca 2020 roku. 
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 Polecenie 5. 

Będąc latem nad morzem znalazłam butelkę, a w niej list: 

 
 

Hiszpania, 2 sierpnia 1942 r. 
Witajcie! 

 
 Nazywam się Diego. Uwielbiam dalekie podróże. Dzisiaj zauważyłem, że od jakiegoś 
czasu w porcie stoi ogromny statek „Santa Maria”. Podobno słynny podróżnik Krzysztof 
Kolumb popłynie nim po przyprawy do Indii krótszą drogą morską. Zakradnę się na pokład i 
ukryję. Tymczasem rzucam butelkę z listem, na wypadek gdyby ktoś mnie poszukiwał. 
 

Do zobaczenia na szlaku! 
Diego 

 
 
 
 
 

 

Jakimś cudem w naszej „czytance” na stronie 34 i 35 znalazł się „Dziennik z podróży”, który napisał 

Diego. 

Polecenie 5. 

Przeczytaj tekst dziennika Diego z „czytanki” ze strony 34 i 35. 

Polecenie 6. 

Wstań i wykonaj kilka ćwiczeń relaksacyjnych. 

Polecenie 7. 

Otwórz zeszyt do języka polskiego i napisz odpowiedzi na pytania: 

• Kim był Diego? 

• Jak wyglądała jego pierwsza podróż statkiem? 

• Jak nazywał się statek, którym dowodził Krzysztof Kolumb i dokąd miał płynąć? 

Nie musisz przepisywać pytań do zeszytu, zapisz tylko odpowiedzi. 

Polecenie 8. 

Poszukaj w Internecie informacji o tym, kim był Krzysztof Kolumb? Informacje będą nam potrzebne 

do następnego spotkania. 

Polecenie 9. 

Wejdź na www.eduelo.pl , otrzymasz nowy Test, za pomocą którego sprawdzisz swoje wiadomości 

przyrodnicze. Tematem będzie Wiosna. 

https://www.eduelo.pl/
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Wystarczy! Do następnego spotkania! Powodzenia i wytrwałości! 

 


