
 

Edukacja wczesnoszkolna 

WTOREK 28 KWIETNIA 2020 R.

Potrzebne będą: zeszyty, ćwiczenia, podręczniki, talerz z wodą, korek, magnes, 
igła do szycia, taśma samoprzylepna, kostki do gry.

Krąg tematyczny: Wyruszamy

Temat: Wędrówki z kompasem.

 przeczytasz opow. I tekst informacyjny
 poznasz budowę i działanie kompasu
 wyznaczysz kierunki świata
 poćwiczysz dodawanie i odejmowanie setek
 wykonasz kompas 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna – klasa III a – zestaw 11

Zielona Góra, 28 kwietna 2020 r.

 

 

Dzień dobry! 

Dzisiaj kolejny dzień naszych szkol
zmagań. Na razie do końca maja nadal 
uczymy się zdalnie. Wiem od Waszych 
rodziców i na podstawie zdjęć, że 
doskonale sobie radzicie. Trzymajcie 
formę!  

Sprawdzian z odejmowania oceniony.

 

WTOREK 28 KWIETNIA 2020 R. 

: zeszyty, ćwiczenia, podręczniki, talerz z wodą, korek, magnes, 
do szycia, taśma samoprzylepna, kostki do gry. 

Krąg tematyczny: Wyruszamy w podróż. 

Temat: Wędrówki z kompasem. 

przeczytasz opow. I tekst informacyjny 
poznasz budowę i działanie kompasu 
wyznaczysz kierunki świata 
poćwiczysz dodawanie i odejmowanie setek 
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zestaw 11 

Zielona Góra, 28 kwietna 2020 r. 

Dzisiaj kolejny dzień naszych szkolnych 
zmagań. Na razie do końca maja nadal 
uczymy się zdalnie. Wiem od Waszych 
rodziców i na podstawie zdjęć, że 

sobie radzicie. Trzymajcie 

Sprawdzian z odejmowania oceniony. 

 

: zeszyty, ćwiczenia, podręczniki, talerz z wodą, korek, magnes, 
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Polecenie 1. 

Rachunek pamięciowy. 

1.Rzucasz dwiema kostkami- liczba wyrzuconych oczek wskazuje ilość setek 

Kostki kładziesz koło siebie – jako pierwszą kostkę z większą liczbą 

Obliczacie sumy i różnice setek. 

2.Rzucasz trzema kostkami – tym razem tworzycie liczby trzycyfrowe. 

Dwie pierwsze liczby dodajecie, a trzecią odejmujecie od sumy poprzednich. 

3.Oblicz w pamięci i podaj wynik: 

- jeśli odejmiesz ode mnie 500, otrzymasz 300. Jaka to liczba? 

- jeśli dodasz do mnie 400, otrzymasz 1000. Jaka to liczba? 

- jeśli odejmiesz ode mnie 300, otrzymasz 500. Jaka to liczba? 

- jeśli dodasz do mnie 400, otrzymasz 800. Jaka to liczba! 

Rozwiązywanie zadania złożonego- Ćw. do matematyki - str. 38/ ćw. 1 

Teraz otwórz Podręcznik do matematyki na str. 29/ ćw. 1 

- odczytaj z diagramu, ile kilogramów waży każde zwierzę 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie do matematyki: 

Lekcja 

Temat: Tona – jednostka masy. 

 

Znamy już takie jednostki: 

1 gram – 1 g 
1 dekagram – 1 dag 

1 kilogram – 1 kg 
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Większą jednostka masy jest tona: 

ZAPAMIĘTAJ! Zapisz w zeszycie! 

1000 kilogramów = 1 tona 
 

1000 kg = 1 t 
 

  

Oglądnij film, kliknij w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=UkBtPqXV1nk 

 

Wracamy do Ćwiczeń do matematyki na str.38, ćw.2, 3, 4: 

Ćw. 2 – dodawanie trzech składników z dopełnianiem do tony. 

 

Ćw. 3 – intuicyjne ustalanie wagi pokazanych rzeczy. 

 

Ćw. 4 – obliczenia pieniężne, uważnie przeczytaj treść. 

Przerwa: kliknij w link i ćwicz, zabawa trwa ok. 5 minut: 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 
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Polecenie 2. 

Posługujemy się kompasem. 

Kompas to urządzenie wskazujące kierunki świata. 
 

 

 

 Podstawowym elementem kompasu jest osadzona ruchomo igła 
magnetyczna, która ustawia się wzdłuż linii pola magnetycznego Ziemi. 

 Działanie kompasu mogą zakłócić znajdujące się w pobliżu urządzenia 
elektryczne, magnes oraz przedmioty zawierające żelazo. 

 

Zastanów się, dlaczego i jak działa kompas? 



 

Igła kompasu wykonana jest z
Czyżby istniało dookoła nas jakieś pole magnetyczne, o

Głęboko we wnętrzu naszej planety znajduje się
wytwarza POLE MAGNETYCZNE ZIEMI
w przybliżeniu wzdłuż kierunku 

To właśnie na to pole reaguje 
magnetycznego Ziemi. 

KOMPAS składa się z: 
wąskiego, długiego i lekkiego magnesu, igły magnetyczn
podziałki kątowej (tzw. 
N – PÓŁNOC 
S – POŁUDNIE 
E – WSCHÓD 
W – ZACHÓD 
 
A teraz zobacz, jak wyznacza się kierunki geograficzne. Kliknij w link. Film 
trwa ok. 3 i pół minuty:
 

https://www.youtube.com/watch?v=1y_aH7dzxio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wykonana jest z materiału, który ma właściwości magnetyczne. 
Czyżby istniało dookoła nas jakieś pole magnetyczne, o którym nie wiemy?

Głęboko we wnętrzu naszej planety znajduje się JĄDRO. To ono 
POLE MAGNETYCZNE ZIEMI. Linie tego pola układają się 

przybliżeniu wzdłuż kierunku północ – południe.  

To właśnie na to pole reaguje igła kompasu. Ustawia się ona wzdłuż linii pola 

 
ąskiego, długiego i lekkiego magnesu, igły magnetyczn

podziałki kątowej (tzw. róży wiatrów) z symbolami: 

A teraz zobacz, jak wyznacza się kierunki geograficzne. Kliknij w link. Film 
trwa ok. 3 i pół minuty: 

https://www.youtube.com/watch?v=1y_aH7dzxio  
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materiału, który ma właściwości magnetyczne. 
którym nie wiemy? 

To ono 
. Linie tego pola układają się 

. Ustawia się ona wzdłuż linii pola 

ąskiego, długiego i lekkiego magnesu, igły magnetycznej oraz 

A teraz zobacz, jak wyznacza się kierunki geograficzne. Kliknij w link. Film 



 

Polecenie 3. 

Otwórz „czytankę” na str. 60
odpowiedz na pytania: 

- Dokąd wybrał się zastęp druha 
żeby tam dotrzeć? 

- Dlaczego mapa okazała się niewystarczająca?

 Wyszukaj w tekście fragment opisujący trasę wyprawy, odczytaj i zaznacz 
trasę na mapie – Ćw. do j. polskiego 

 Rozwiąż krzyżówkę, zapamiętaj pisownię wyrazów z cząstką „om” 
 Uzupełnij zdania wyrazem kompas w odpowiedniej formie 

Przerwa: rozciągnij się i zjedz drugie śniadanie. Smacznego!

 

Polecenie 4. 

Przeczytaj informacje o wyznaczaniu kierunków świata

Teraz jesteś Mistrzem orientacji w terenie! Brawo!

Polecenie 5. 

Wykonaj kompas wg poniższej instrukcji zawartej w filmie. Kliknij w link:

https://www.youtube.com/watch?v=3Bj99MhAA3s

Otwórz „czytankę” na str. 60 i przeczytaj opowiadanie „Naprzeciwko północy”

Dokąd wybrał się zastęp druha Przemka? Z czego korzystały dzieci, 

Dlaczego mapa okazała się niewystarczająca? 

Wyszukaj w tekście fragment opisujący trasę wyprawy, odczytaj i zaznacz 
Ćw. do j. polskiego – ćw. 1/ str. 70 

Rozwiąż krzyżówkę, zapamiętaj pisownię wyrazów z cząstką „om” 
Uzupełnij zdania wyrazem kompas w odpowiedniej formie 

rozciągnij się i zjedz drugie śniadanie. Smacznego! 

Przeczytaj informacje o wyznaczaniu kierunków świata- „czytanka” str. 62

Teraz jesteś Mistrzem orientacji w terenie! Brawo!

Wykonaj kompas wg poniższej instrukcji zawartej w filmie. Kliknij w link:

https://www.youtube.com/watch?v=3Bj99MhAA3s 

 

Poproś o pomoc Dorosłego. 
Zachowaj zasady bezpieczeństwa 
podczas posługiwania się igłą.
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i przeczytaj opowiadanie „Naprzeciwko północy” i 

Przemka? Z czego korzystały dzieci, 

Wyszukaj w tekście fragment opisujący trasę wyprawy, odczytaj i zaznacz 

Rozwiąż krzyżówkę, zapamiętaj pisownię wyrazów z cząstką „om” – ćw. 2 
Uzupełnij zdania wyrazem kompas w odpowiedniej formie – ćw. 3/ str.71 

„czytanka” str. 62 

Teraz jesteś Mistrzem orientacji w terenie! Brawo! 

Wykonaj kompas wg poniższej instrukcji zawartej w filmie. Kliknij w link: 

Poproś o pomoc Dorosłego. 
Zachowaj zasady bezpieczeństwa 
podczas posługiwania się igłą. 
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WESOŁEJ ZABAWY I EKSPERYMENTOWANIA! 

 

 

UWAGA!!! 

Na jutro przygotuj  Podręcznik i Ćwiczenia do języka polskiego - część 4! 

Z części 3 będziemy ponownie korzystać w przyszłym tygodniu. 

 

ŚRODA – 29 KWIETNIA 2020 R. 

Krąg tematyczny: Nasza ojczyzna. 

Temat: Majowe święta. 

Potrzebne będą: podręczniki, ćwiczenia, zeszyty. 

Cele:  

 odpowiesz na pytanie dot. tekstu informacyjnego 
 poznasz, co to jest konstytucja 
 poćwiczysz pisanie wyrazów z h i z zakończeniem – cja 
 poćwiczysz zapisywanie liczb trzycyfrowych i ich porównywanie 

 

HISTORIA 

Słowo historia pochodzi z języka greckiego. Jest to nauka, która 
bada i opisuje przebieg działań, wytworów ludzkich, wydarzeń, 
który miały miejsce w przeszłości. 

Polecenie 1. 



 

Przed nami majowe święta państwowe
polskich symbolach narodowych. Kliknij w link, film trwa 6 i pół 
minuty: 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

Otwórz 4 część „czytanki” na str. 18
świętowanie” i postaraj się odpowiedzieć na pytania:

 O jakich świętach jest 
 Kiedy jest obchodzone Święto Pracy? Dlaczego ludzie obchodzą to 

święto? 
 Od kiedy jest obchodzony Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
 Jakie święto obchodzimy 3 maja?

Potrafisz odpowiedzieć? To znaczy, że uważnie czytałeś.

Popatrz na kartkę z kalendarza, zwróć uwagę na zaznaczone święta

Korzystając ze zdobytych dzisiaj 

Zapis w zeszycie do j. polskiego:

Temat: Majowe świętowanie.

święta państwowe, więc przypomnij sobie o 
polskich symbolach narodowych. Kliknij w link, film trwa 6 i pół 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

Otwórz 4 część „czytanki” na str. 18 i przeczytaj tekst informacyjny 
i postaraj się odpowiedzieć na pytania: 

jakich świętach jest mowa w tekście? 
Kiedy jest obchodzone Święto Pracy? Dlaczego ludzie obchodzą to 

Od kiedy jest obchodzony Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Jakie święto obchodzimy 3 maja? 

Potrafisz odpowiedzieć? To znaczy, że uważnie czytałeś.

kartkę z kalendarza, zwróć uwagę na zaznaczone święta

 
Korzystając ze zdobytych dzisiaj informacji, uzupełnij ćw. 1/ str. 14 (część 4).

Zapis w zeszycie do j. polskiego: 

Lekcja 

Temat: Majowe świętowanie. 
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, więc przypomnij sobie o 
polskich symbolach narodowych. Kliknij w link, film trwa 6 i pół 

tekst informacyjny „Majowe 

Kiedy jest obchodzone Święto Pracy? Dlaczego ludzie obchodzą to 

Od kiedy jest obchodzony Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej? 

Potrafisz odpowiedzieć? To znaczy, że uważnie czytałeś. 

kartkę z kalendarza, zwróć uwagę na zaznaczone święta. 

informacji, uzupełnij ćw. 1/ str. 14 (część 4). 



 

Przerwa: wstań, wykonaj 5 skłonów, 5 przysiadów i 5 pajacyków. Podejdź do 
okna i policz drzewa rosnące w Twoim ogrodzie.

Utrwalenie pisowni wyrazów z „h”.

Wpisz wyrazy z „h” do krzyżówki i odczytaj hasło, którego wyjaśnienie 
znajdziesz w tekście „Kto rządzi w 

KONSTYTUCJA – to zbiór najważniejszych praw w państwie. Gwarantuje 
obywatelom, ze państwo będzie stało na straży ich wolności i traktowało 
wszystkich sprawiedliwie.

wstań, wykonaj 5 skłonów, 5 przysiadów i 5 pajacyków. Podejdź do 
okna i policz drzewa rosnące w Twoim ogrodzie. 

Utrwalenie pisowni wyrazów z „h”. 

do krzyżówki i odczytaj hasło, którego wyjaśnienie 
Kto rządzi w Polsce”- czytanka/ str. 19

to zbiór najważniejszych praw w państwie. Gwarantuje 
obywatelom, ze państwo będzie stało na straży ich wolności i traktowało 
wszystkich sprawiedliwie. 
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wstań, wykonaj 5 skłonów, 5 przysiadów i 5 pajacyków. Podejdź do 

 

do krzyżówki i odczytaj hasło, którego wyjaśnienie 
czytanka/ str. 19 

to zbiór najważniejszych praw w państwie. Gwarantuje 
obywatelom, ze państwo będzie stało na straży ich wolności i traktowało 

 

 



 

Poćwicz wyrazy z zakończeniem 

Konstytucja – konstytucji

Grecja – Grecji 

Edukacja – edukacji 

Polecenie 2. 

Rachunek pamięciowy. 

Wejdź na EDUELO i sprawdź swoje umiejętności matematyczne:

https://www.eduelo.pl/panel/ 

Polecenie 3. 

Otwórz Podręcznik do matematyki

 

 

 

 

 

 

Poćwicz wyrazy z zakończeniem – „cji’ – ćw. 4/ str. 15. Przykłady:

konstytucji 

Wejdź na EDUELO i sprawdź swoje umiejętności matematyczne:

Podręcznik do matematyki na str. 30 i przeanalizuj ćw. 1

Zapamiętaj! 
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. Przykłady: 

Wejdź na EDUELO i sprawdź swoje umiejętności matematyczne: 

na str. 30 i przeanalizuj ćw. 1 
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Zapisz w zeszycie do matematyki: 

Lekcja 

Temat: Liczby trzycyfrowe. 

 

 Utwórz liczby i zapisz w zeszycie -  ćw.2 str. 30 „Podręcznik” 
 Układanie i zapisywanie liczb trzycyfrowych z rozsypanki liczbowej- ćw.3 

w Podręczniku do matematyki- str. 30 
 Odczytanie liczb, zapisanie i zaszyfrowanie- - ćw. 1/str. 39 (Ćwiczenia) 
 Czytanie, porównywanie, zapisywanie słowami liczb trzycyfrowych – 

 ćw. 2/str. 39 
 Ile setek, dziesiątek, jedności? Zapisywanie w tabeli – ćw. 4 str. 40 

 
 

Zadania dodatkowe- nieobowiązkowe. 
Ćwiczenia do matematyki – ćw. 5, 6, 7/ str. 40 
 
Przerwa: 
Kliknij w link, ćwiczenia trwają ok. 2 minuty: 
https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM 
 

Polecenie 4. 
Otwórz „Czytankę” na str. 21- przeczytaj tekst z ćw. 1 i zwróć uwagę, jak 
zostały zapisane wyrazy: 

Rzeczpospolita Polska 
język polski 
Polak 
polska flaga 
polskie godło 
polski hymn narodowy 
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ZAPAMIĘTAJ! Zapisz w zeszycie! 
 

Nazwy państw i ich mieszkańców piszemy 
wielką literą, a przymiotniki utworzone od tych nazw – 
małą. 
 
Sprawdź, czy zapamiętałeś powyższą informację i uzupełnij ćwiczenia: 
ćw. 2 i 3 str. 21 („Czytanka”). 
 
Podsumowanie: 
Dokończ zdanie: Chcę uczcić majowe święta ………….. 

Brawo! Zdobyłeś nowe wiadomości! 
 

 
Ważna informacja! 

 Następną naszą lekturą jest książka: M. Kruger – „Karolcia”. 
 

 


