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Edukacja wczesnoszkolna- klasa III a – zestaw 12 

Zielona Góra, 29 kwietnia 2020 r. 

Witam! 

Bardzo miło spotkać się z Wami na kolejnych zajęciach. Przed nami majowe 

święta, o których wczoraj czytaliście różnego rodzaju informacje. Mam nadzieję, 

że każdy z Was potrafi opowiedzieć, dlaczego 1 i 3 maja obchodzimy święta i 

jaką mają nazwę. Dzisiaj poznacie postać Jana Matejki, który w szczególny 

sposób przedstawia historię Polski. 

 

 

CZWARTEK- 30 KWIETNIA 

Krąg tematyczny: Nasz ojczyzna. 

Temat: W pracowni mistrza Jana. 

Potrzebne będą: zeszyty, książki, ćwiczenia, kartka biała i czerwona z 

bloku, nożyczki, klej. (j. polski- część 4 

Cele: 

• odpowiesz na pytania dotyczące tekstu 

• ułożysz zdania złożone za pomocą spójników 

• wykonasz kotylion na majowe święta i nauczysz się śpiewać piosenkę 

Polecenie 1 

Zaczniemy od filmu o Janie Matejce, jego życiu i twórczości (ok. 14 min.), kliknij w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=lNr4sV1-kqk  

Odczytaj paski ze zdaniami i uporządkuj zgodnie z chronologią (kolejnością) wydarzeń. Dowiesz się 

ciekawych rzeczy z życia artysty. 

Jan Matejko urodził się w Krakowie w 1838 roku. 

Pochodził z wieloletniej rodziny. 

Swoim malarstwem zdobył sławę międzynarodową. 

Pierwsze rysunki wzorował na ilustracjach z książek historycznych. 

Jako dziecko stracił matkę. 

Chętnie malował wydarzenia historyczne i portrety królów. 

Zawsze marzył o wyjeździe do Paryża, pojechał tam w podróż poślubną. 

Mały Jaś malował od wczesnego dzieciństwa. 

https://www.youtube.com/watch?v=lNr4sV1-kqk


2 
 

Odczytaj zdania i zapisz je w zeszycie w odpowiedniej kolejności. 

Lekcja 

Temat: W pracowni mistrza Jana. 

Polecenie 2. 

Przeczytaj głośno tekst informacyjny „Kronikarz naszej historii”- str.22 i odpowiedz na pytania: 

• O kim jest mowa w tekście? 

• Gdzie się Matejko urodził? 

• Co najczęściej przedstawiał na swoich obrazach? 

• Co to znaczy, że Polski nie było na mapie świata? 

• Dlaczego obrazy Jana Matejki wiernie przedstawiały wydarzenia historyczne? 

• Ile obrazów namalował Jan Matejko? 

• Gdzie znajduje się muzeum poświęcone malarzowi? 

Jeśli masz trudności z odpowiedzią na którekolwiek pytanie, poszukaj informacji w tekście . 

 

Przerwa: wstań, zamień się w malarza i narysuj w powietrzu krajobraz, który widzisz z okna 

swojego pokoju. 

Polecenie 3. 

Znajdź Kraków na mapie Polski i dokończ zdanie: Kraków leży na ………………….. Polski. 

Wybierz właściwy kierunek: na północy, na wschodzie, na południu, na zachodzie. 

Zapisz zdanie w zeszycie. 

 

Otwórz ćwiczenia do j. polskiego (4 część) na str. 16 i uzupełnij zdania w ćw. 1. 
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A teraz zobacz jakie dzieła stworzył Jan Matejko. Kilka z nich znajdziesz w czytance na str.23. 

Zwróć uwagę na stroje, sylwetki i wyraz twarzy postaci, kolorystykę obrazów. 

Kliknij w link, film trwa ok. 7 minut: 

 https://www.youtube.com/watch?v=K68gBExNlMc 

Wykonaj ćw. 2/ str. 16. Zapisz tytuły obrazów (cudzysłów i wielka litera). 

Tworzenie zdań złożonych za pomocą wybranych wyrazów – ćw. 3/ str. 16. W zapisanych 

zdaniach podkreśl czasowniki. 

Utrwalenie pojęć związanych z malarstwem, nazywanie przedmiotów- ćw. 4/ str.17 

Przerwa: wstań i rozciągnij się. Prawą ręką kreśl w powietrzu ósemki, to samo zrób lewą 

ręką. 

 

Utrwalenie pisowni wyrazów z rz wymiennym, rz po spółgłoskach i rz 

niewymiennym. 

W ćw. 5 na str. 17 pokoloruj plamy z wyrazami zgodnie z poleceniem . 

Polecenie 4. 

Na MAJOWE  ŚWIĘTA  zrobicie biało – czerwony kotylion. Dlaczego biało – czerwony? Bo to nasze 

barwy narodowe.  

Instrukcję wykonania znajdziesz w filmie, kliknij w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=-5Rp51gqJDA 

 

 

Możesz przypiąć do 

ubrania. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K68gBExNlMc
https://www.youtube.com/watch?v=-5Rp51gqJDA
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Polecenie 5. 

Przygotuj książkę do muzyki i otwórz na stronie 83. 

 Przeczytaj kilka razy tekst piosenki „Nie ma jak dom”. Spróbuj zaśpiewać pierwszą zwrotkę i refren. 

Kliknij w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=fOLwNrzhR8o 

 

Udało się, możesz ćwiczyć w wolnej chwili. To ładna piosenka. 

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK – 04 MAJA 

Potrzebne będą: podręczniki, zeszyty, ćwiczenia – część 3 z j. polskiego i część 2 z 

matematyki 

Krąg tematyczny: Wyruszamy w podróż.             

Temat: Podróżujemy po lądzie. 

Cele: 

• odpowiesz na pytania dotyczące przeczytanego tekstu 

• poznasz rodzaje transportu samochodowego i kolejowego 

• uzupełnisz dialog 

• poćwiczysz dodawanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fOLwNrzhR8o
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CZYM MOŻEMY PODRÓŻOWAĆ? 

Wróć myślami do poprzednich wakacji. Odpowiedz na pytania: 

Czym podróżowałeś? 

W jaki sposób poruszał się pojazd, którym podróżowałeś? 

Jak czułeś się podczas podróży? 

Co robiłeś, aby nie było Ci nudno? 

 

Dzisiaj zajmiemy się transportem lądowym, który jak widać na powyższym schemacie dzieli 

się na: kolejowy i drogowy. Przeczytaj informacje na „czytance” na stronie 63. 

Polecenie 1. 

Otwórz „czytankę” na str. 64 i uważnie przeczytaj tekst pt. „Duch pociągowy”. 

1.Jakimi rodzajami pociągów chciał podróżować duch pociągowy – ćw. 1/ str. 72 

2.Opowiedz, co się działo w pociągu podmiejskim podczas podróży ducha? 

 

Przerwa:  

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo
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Polecenie 2. 

Przeczytaj informacje i wklej odpowiednie znaczki na wagonikach – ćw. 2/str. 72. 

Odczytaj informacje z rozkładu jazdy  i odpowiedz w zeszycie – ćw. 3 / str. 72 

Zapis w zeszycie do j. polskiego: 

Lekcja 

Temat: Podróżujemy po lądzie. 

Polecenie 3. 

Rachunek pamięciowy. 

Rzucasz 3 kostkami, z wyrzuconych oczek tworzysz liczbę trzycyfrową we wszystkich możliwych 

kombinacjach i zapisujesz w tabeli w układzie pozycyjnym cyfr: 

s d j liczba 

    

    

    

 

s d j liczba 

    

    

    

 

s d j liczba 

    

    

    

 

Zauważyłeś? 

• Jeśli na każdej kostce była inna ilość oczek, można było ułożyć więcej liczb (6). 

• Jeśli na 2 kostkach pojawiła się taka sama ilość oczek, można było ułożyć mniej liczb (3). 

• Jeśli na wszystkich kostkach była taka sama liczba oczek, wtedy można ułożyć tylko jedną 

liczbę trzycyfrową. 

Tabelki narysuj w zeszycie do matematyki: 

Lekcja 

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 
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Dodawanie setek, dziesiątek i jedności. 

 

Polecenie 4. 

Zobacz film (2 i pół min.), który ułatwi Ci dodawanie jedności, dziesiątek i setek, kliknij w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=OhyWW84p9ho 

 

 

 

 

A teraz sprawdź, co już potrafisz – wykonaj ćw. 2/ str. 30 (Podręcznik do matematyki). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OhyWW84p9ho
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ODEJMOWANIE SETEK, DZIESIĄTEK I JEDNOŚCI. 

 

 

 

Jeśli zapoznałeś się ze sposobami odejmowania – sprawdź umiejętności – ćw. 4/ str. 31 

(Podr.). 

 

 

Polecenie 5. 

Przygotowujemy się do nauki w klasie czwartej, więc musimy sprawnie liczyć.  

Aby tak się stało wykonaj  ćw. 1, 2, 3, 4/ str. 41 

Przerwa: przeciągnij się i zjedz „zdrowe” drugie śniadanie. 
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Polecenie 6. 

Zadania z serii „Pomyślę i rozwiążę”. Wracamy do Podręcznika do matematyki na stronę 32. 

Zad.1 – przeanalizuj zadanie i wybierz pytania, na które można znaleźć odpowiedzi w treści zadania, 

*- ustal dane w zadaniu i zamień jednostki miary długości 

Przypomnij sobie: 

 

Zad. 2 – wykonaj działania – kombinacje liczbowe, odkoduj liczby ukrywające się pod znakami. 

Zapisz w zeszycie – możesz zrobić zdjęcie i wysłać do nauczyciela. 

Polecenie 7. 

JAK KUPIĆ BILET NA POCIĄG? 

Wracamy do Ćwiczeń do j. polskiego na str. 73 

Ćw. 4 – uzupełnij swoją rozmowę z kasjerką. Pamiętaj, że jest to dialog. 

ZADANIE DODATKOWE – nieobowiązkowe. 

Napisz, jakie korzyści przynosi transport samochodowy, a jakie ma wady. Zapisz w zeszycie w 

punktach.  Szansa na szóstkę! Zrób zdjęcie! Do następnego spotkania! 


