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Edukacja wczesnoszkolna- klasa III a- zestaw 9 

Zielona Góra, 21 kwietnia 2020 r. 

Witam serdecznie Trzecioklasistów! 

 

 

Czas mija szybko. Dzisiaj następny zestaw BARDZO WIOSENNYCH zadań . 

 Wspaniale wykonaliście poprzednie zadania. Tylko nieliczni muszą dokonać 

niewielkich poprawek. Jest dobrze! Czekam na następne. 

 

WTOREK- 21 KWIETNIA 

Potrzebne będą: podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, kalendarz, 2 kwadratowe 

kartki o boku 12 cm (1 zielona, 1 w dowolnym kolorze). 

Krąg tematyczny: Pobudka. 

Temat: W poszukiwaniu wiosny. 

Cele: 

• przypomnisz sobie wiadomości o zwiastunach wiosny 

• ułożysz pytania do wywiadu 

• napiszesz rozwinięcie i zakończenie opowiadania 

• powtórzysz wiadomości matematyczne 
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Polecenie 1. 

Podejdź do okna i zobacz, co się zmieniło w przyrodzie. To już wiosna, która 

zaczęła się 21 marca.  

Poszukaj tej daty w kalendarzu, sprawdź jaki to był dzień tygodnia. Policz, ile 

dni upłynęło od 21 marca do dnia dzisiejszego? 

Otwórz „czytankę” na str. 51 i przeczytaj głośno wiersz pt. „Wiosenne 

przebudzenie”. Wiadomości  z wiersza będą potrzebne do dalszej pracy. 

Zwróć uwagę na poetyckie określenia, których autor użył, by ubarwić i 

upiększyć swój utwór poetycki. 

„Suknia zimy taka kusa” 

„Ziemia błotem łapy brudzi” 

„Wdzięcznie pręży się leszczyna” 

Przerwa: poproś kogoś w domu, by wymawiał na zmianę dwa hasła. Na hasło: 

Ptaszki z gniazd!- wstajesz z krzesła i poruszasz się swobodnie po domu jak 

ptaszek. Na hasło: Ptaszki do gniazd!- wracasz na miejsce. 

Polecenie 2. 

Znasz zwiastuny wiosny, otwórz Ćwiczenia do j. polskiego na str. 60 i w ćw. 2 

przeczytaj wywiad, jakiego udzieliła wiosna reporterowi. Dopisz pytania. 

Polecenie 3. 

Utrwalamy pisownię wyrazów z ż i rz – ćw. 3 str.60 

Zapamiętaj! 

 
Rz piszemy po spółgłoskach: b, p, t, d, g, k, ch, j, w 
 
Ż piszemy w wyrazach, kiedy wymienia się na g, z lub s 
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A teraz przypomnijcie sobie jak wyglądają pierwsze wiosenne kwiaty. Film trwa 

3 minuty. Następnie uzupełnij ćw. 4 str. 61. 

https://www.youtube.com/watch?v=GrKuD6xlb7s 

Polecenie 4. 

W Ćwiczeniach do j. polskiego na stronie 61 zapoznaj się z ilustracją i wstępem 

do opowiadania. 

Zastanów się teraz jaki mógłby być dalszy ciąg tego opowiadania. Samodzielnie 

napisz rozwinięcie i zakończenie. 

Prace proszę odesłać do 27 kwietnia (poniedziałek). 

Przerwa: zamień się w roślinę lub zwierzątko, które mają zamiar przebudzić się 

z zimowego snu. Czy to miłe uczucie? 

 

SPRAWDZAMY SIEBIE- powtórzenie wiadomości z matematyki. 

Polecenie 5. 

Przygotuj Podręcznik do matematyki i otwórz go na str. 25. Masz kilka zadań do 

wykonania. Są to zadania, w których sprawdzicie swoją wiedzę. Odpowiedzi 

zapisuj w zeszycie: 

https://www.youtube.com/watch?v=GrKuD6xlb7s
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Lekcja 

Temat: Powtórzenie wiadomości. 

Za. 1 str. 25 

Odpowiedź …………………………………………………………………………………………….. 

Zad. 2 str. 25 

Kwadrans to  …… minut. 

Pół godziny to  ……. minut. 

Trzy kwadranse to  ……… minut. 

Zad.3 str. 25 

..................................................................................... 

Zaczynamy: 

Zad.1 - odczytaj temperaturę jaką wskazują termometry 

 - powiedz, które wskazują temperaturę poniżej zera 

Zad. 2 – policz i zapisz minuty 

Zad.3 – policz, ile sekund brakuje do minuty 

Zad. 4 – przeczytaj treść z uwagą 

  - policz czas przebiegu drużyn klasy III a i klasy III c 

  - oblicz, o ile sekund dłużej biegła każda z drużyn od drużyny zwycięskiej 

Zad. 5 – wykonaj obliczenia i zapisz w zeszycie 

Przerwa: wstań i zrób 10 „pajacyków”, teraz 5 skłonów, potem 5 obrotów w 

prawo, 5 obrotów w lewo. Sprawdź, czy prawidłowo siedzisz przy biurku? 

Zad 6. str. 26 – odczytaj treść zadania i wykonaj obliczenia w podanej kolejności 

Zad. 7 – narysuj odcinki o podanych długościach 
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  - narysuj odcinek, którego długość będzie równa różnicy długości dwóch 

poprzednich 

 

ZADANIA DODATKOWE- NA „SZÓSTKĘ”- nieobowiązkowe. 

Zad. 8, 9 i 10 ze strony 26- prześlij zdjęcie. 

Polecenie 6. 

 

 

Przygotuj 2 kwadratowe kartki o wymiarach 12 cm, jedna zielona, druga w 

dowolnym kolorze. 

Dzisiaj zrobimy wiosennego kwiatka- tulipana wg instrukcji, kliknij w link 

https://www.youtube.com/watch?v=OXVpEl6p3eU 

Możesz przysłać zdjęcie. 

Myślę, że ten tulipan będzie wiosenną przepustką do 

następnych zajęć. 

Do jutra! 

https://www.youtube.com/watch?v=OXVpEl6p3eU


6 
 

 

ŚRODA- 22 kwietnia 

Potrzebne będą: podręczniki, zeszyty, ćwiczenia. 

Krąg tematyczny: Pobudka. 

 

Temat: Wiosna w nas. 

Cele: 

• przeczytasz przewrotne opowiadanie 

• zamienisz przewrotne informacje z opowiadania w prawdziwe fakty 

• poprawnie napiszesz wyrazy z rz po spółgłoskach 

• sprawdzisz swoje umiejętności matematyczne 

• założysz hodowlę fasoli 

Polecenie 1. 

Na dobry początek zachęcam do obejrzenia filmu „Wiosna- pierwsze oznaki w 

przyrodzie”. Film trwa ok. 5 minut. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
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Mam nadzieję, że obudziłeś się tak samo jak WIOSNA. W takim razie otwórz 

„Czytankę” na str.52 i przeczytaj tekst „Co robimy wiosną?”. 

Teraz odpowiedz na pytanie: 

Jakie wrażenia wywołał na Tobie  ten utwór? 

Zgodzisz się ze mną, ze jest żartobliwy i śmieszny? Dlaczego taki jest? 

 

Polecenie 2. 

W zeszycie do j. polskiego napisz jakie uczucia towarzyszą Ci w związku z 

wiosną i do czego Cię zachęcają? 

Zapis w zeszycie: 

Lekcja 

Temat: Wiosna w nas. 

 

Przerwa: zamień się w gołębia, który rozkłada, składa i trzepocze skrzydłami. 

Potem wychodzi z gołębnika, fruwa i wraca. 

 

Wróć do tekstu i wyszukaj w nim najśmieszniejszego fragmentu. Zamień jego 

treść tak, aby był wiarygodny. Przeczytaj głośno. 

Polecenie 2. 

Teraz wykonaj podobne ćwiczenie- ćw. 1 str.62. Wykorzystaj przeczytany tekst. 

Powtórka – rz po spółgłoskach. 

Zapamiętaj! 

Rz piszemy po spółgłoskach: b, p, t, d, g, k, ch, j, w 
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W ćw. 3 nazwij jednym słowem każdą grupę wyrazów, podkreśl wyrazy z rz po 

spółgłoskach i wpisz je do krzyżówki na str. 63. 

Polecenie 3. 

Zabawne zadanie- „Przewrotne dyktando”. 

Wybranymi z podanych wyrazami uzupełnij dyktando tak, by było jak 

najbardziej przewrotne. Zapisz je w zeszycie. 

Wyrazy: drzewach, grzyby, dojrzewają, chrzanu, krzewach, brzozy, przekrzykują 

się, skrzaty, brzęczą, rozwrzeszczane, wrzosy. 

Można zmienić formy gramatyczne. 

Przewrotne dyktando 

Na …………………………. wysokich jak ………………………., ………………………… długie, 

białe korzenie. 

Na  …………………………. niziutkich jak ……………………….. ,………………………………......... 

młode ………………….. . 

W stawie …………………………….  …………………………………….  …………………………………… 

……………………………………… . 

Przeczytaj Dorosłemu- na pewno wywołasz uśmiech! 

Polecenie 4. 

Rachunek pamięciowy. 

Zapisz w zeszycie do matematyki i oblicz: 

Lekcja 

Temat: Powtórzenie wiadomości. 

Oblicz w pamięci (przepisz działania do zeszytu): 

93 – 26 = 

63 – 28 = 
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84 – 75 = 

75 – 47 = 

54 – 36 = 

88 – 69 = 

44 – 18 = 

35 – 17 = 

96 – 37 = 

28 – 16 = 

64 – 45 = 

Zmierzyłeś czas liczenia? Jest krótszy niż poprzedniego? Brawo! 

Polecenie 4. 

Powtarzamy i utrwalamy wiadomości i umiejętności z matematyki. 

W celu sprawdzenia niektórych swoich umiejętności wykonaj zadania 

„SPRAWDZAM SIEBIE” w Ćwiczeniach do matematyki na str. 32 i 33. 

Poproś Dorosłego o przesłanie zdjęcia lub skanu obliczonych zadań. 

Termin: 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek). 

 

ZADANIA DODATKOWE – nieobowiązkowe. 

Wiosenna hodowla fasoli – instrukcja: 

Co jest potrzebne? 

• 3 nasiona fasoli 

• słoik 

• gaza 

• gumka recepturka 
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Sposób wykonania. 

Gazę złożoną dwukrotnie naciągnąć na słoik i przymocować gumką.  

Potem delikatnie gazę wcisnąć do środka słoika, tak aby powstał 

dołek, którym umieszczamy nasiona fasoli. Do słoika wlać wodę tak, 

aby nasiona były stale wilgotne. W razie potrzeby wodę trzeba 

uzupełniać.  

Postaw w jasnym miejscu. 

 

Kiedy pojawią się korzenie nie będzie konieczne tak częste 

uzupełnianie wody. 

 

Taka będzie po pewnym czasie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czekam z niecierpliwością na Wasze zdjęcia. 
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Załóż DZIENNIK OBSERWACJI- na kartce z bloku rysunkowego: 

Hodowla fasolki 
 

Data obserwacji Kolejny dzień 
obserwacji 

Obserwacje 

 1  

 2  
 3  

 4  

 5  
 6  

   
   

 

Dzięki hodowli wodnej będziesz mógł obserwować wzrost i rozwój wszystkich 

części rośliny. Zobaczysz jak się rozwija z nasionka i jakie warunki trzeba jej 

zapewnić, by dobrze się rozwijała. 

Kiedy roślina będzie już wysoka możesz przesadzić ją do donicy z 

ziemią lub do ogródka. Poproś o pomoc Dorosłego  

 

 

 

      

Następne spotkanie w czwartek. 

 

Do piątku przeczytajcie „Brzydkie 

kaczątko” 

 

 


