
 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – KLASA III A – ZESTAW 6 

Zielona Góra, 01.04.2020 r. 

 

Witam Trzecioklasiści! 

Miło spotkać się z w Wami na nowych zajęciach. Dziękuję za przesłane 

zadania. Po ich obejrzeniu, wyślę do Was moje komentarze. 

Dowiecie się dzisiaj jak należy bezpiecznie i kulturalnie korzystać z niektórych 

urządzeń, które ułatwiają lub umilają nam nasze codzienne życie. 

CZWARTEK 

Przygotuj sobie: podręczniki, zeszyty ćwiczeń.  

 

Krąg tematyczny: A to ciekawe! 

Temat: Technika na co dzień.    

Cele:     

• odpowiesz na pytania do tekstu 

• poznasz nazwy urządzeń technicznych i bezpieczne sposoby  ich 

obsługiwania 

• ułożysz wyniki działań w ciągu malejącym 

Wszyscy z Was mają w domu różne wspaniałe urządzenia: telewizory, radia, 

odkurzacze, zmywarki i wiele innych. Niestety nie zawsze ludzie korzystają z 

nich kulturalnie i bezpiecznie. Co zrobić?  

 



Polecenie 1. 

Otwórz „czytankę” na stronie 40 i przeczytaj uważnie i głośno tekst 

pt.”Niespodzianka”. 

Następnie  sprawdź, czy wiesz o czym czytałeś i odpowiedz na pytania: 

• Gdzie ma miejsce opisana sytuacja? 

• Kto jest głównym bohaterem utworu? 

• Jaką niespodziankę chcieli zrobić mamie domownicy? 

Teraz zastanów się i ustal przyczynę nieudanej niespodzianki. Poproś 

Dorosłego, by porozmawiał z Tobą na ten temat. 

Przerwa: Przejdź się po domu i nazwij wszystkie sprzęty i urządzenia używane w 

Twoim gospodarstwie domowym. 

 Polecenie 2. 

A teraz kliknij w poniższy link i dowiedz się jak bezpiecznie korzystać z urządzeń 

technicznych.  

https://www.youtube.com/watch?v=es000BRePBs 

Polecenie 2. 

Przypomnij sobie alfabet i wykonaj ćw. 1/ str. 43 w Ćwiczeniach do j. polskiego. 

Często zastanawiamy się, czy  należy powiedzieć „włączyć  i wyłączyć”? 

Tak! To poprawna forma!!!! 

Poćwicz! Wykonaj ćw. 3 str. 44 (Ćwiczenia do j. polskiego). Zapisz w zeszycie: 

Lekcja 

Temat: Technika na co dzień. 

Zapisz zdania z ćw. 3/ str. 44 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=es000BRePBs


Polecenie 3. 

Otwórz ćwiczenia i zeszyt do j. polskiego. 

Przeczytaj fragmenty instrukcji obsługi różnych urządzeń- ćw. 4/ str. 44  

Napisz w zeszycie w podobny sposób  jak w ćwiczeniu 4 fragment instrukcji 

obsługi odtwarzacza DVD lub pralki. 

Przerwa: włącz muzykę i poruszaj się w jej rytm. Zachowaj bezpieczeństwo! 

Polecenie 4. 

KŁOPOTLIWE ŚMIECI! 

Co zrobić z takimi śmieciami jak: meble, urządzenia elektryczne, leki, baterie? 

Zapytaj Rodziców jak sobie radzą z takim problemem? 

Możesz pomóc!  

Przeczytaj tekst z „czytanki” pt. „Kłopotliwe śmieci”- str. 41, a dowiesz się 

gdzie zostawić meble, a gdzie zepsuty telewizor? 

A teraz przypomnij sobie o zasadach segregowania śmieci. Kliknij w poniższy 

link- film trwa ok. 4 minuty 

https://www.youtube.com/watch?v=9RVUZjbvX_c 

Polecenie 5. 

Spróbuj zaśpiewać piosenkę pt. „Pan komputer”. 

 Słowa znajdziesz poniżej: 

https://wygrajsukces.com.pl/wp-content/uploads/2016/01/Pan_Komputer_T.pdf 

Zaśpiewajcie piosenkę. Podczas śpiewania refrenu wykonujcie odpowiednie 

gesty: naśladujcie przesuwanie komputerowej myszki oraz pisanie na 

klawiaturze. 

https://www.youtube.com/watch?v=a_29Eh9Dtlw 

Rozwiąż rebus i przeczytaj informacje o muzyce elektronicznej ćw. 2/ str. 65. 

https://www.youtube.com/watch?v=9RVUZjbvX_c
https://wygrajsukces.com.pl/wp-content/uploads/2016/01/Pan_Komputer_T.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=a_29Eh9Dtlw


PIĄTEK 

Potrzebne będą: czytanka, ćwiczenia do j. polskiego i matematyki, zeszyty 

Krąg tematyczny: A to ciekawe! 

Temat: Ja się na tym znam. 

Cele: 

• odpowiesz na pytania zadane bohaterowi wiersza 

• rozpoznasz i nazwiesz zdania 

• rozwiążesz zadanie suma 

Polecenie 1. 

Rachunek pamięciowy. 

Rozwiąż działania matematyczne. Ułóż wyniki w ciągu malejącym. Odczytaj 

hasło dzisiejszego spotkania. 

Przerysuj do zeszytu z matematyki. 

38 +7 = 63 + 9 = 81 – 27 = 48 +4 7 = 99 – 63 = 

 72    
 się    

45-tym,    95- Ja 

 36- znam!    72- się 

 54- na,       

Polecenie 2. 

NA CZYM ZNA SIĘ SUM? 

 



 

Przeczytaj wiersz Jana Brzechwy pt. Sum” 

Sum 

Mieszkał w Wiśle sum wąsaty,  

Znakomity matematyk.  

  

Krzyczał więc na całe skrzele:  

"Do mnie, młodzi przyjaciele!  

  

W dni powszednie i w niedziele  

Na życzenie mnożę, dzielę,  

  

Odejmuję i dodaję  

I pomyłek nie uznaję!"  

  

Każdy mógł więc przyjść do suma  

I zapytać: jaka suma?  

  

A sum jeden w całej Wiśle  

Odpowiadał na to ściśle.  

  

Znała suma cała rzeka,  

Więc raz przybył lin z daleka  

  

I powiada: "Drogi panie,  

Ja dla pana mam zadanie,  

  

Jeśli pan tak liczyć umie,  

Niech pan powie, panie sumie,  

  

Czy pan zdoła w swym pojęciu,  



Odjąć zero od dziesięciu?"  

  

Sum uśmiechnął się z przekąsem,  

Liczy, liczy coś pod wąsem,  

  

Wąs sumiasty jak u suma,  

A sum duma, duma, duma.  

  

"To dopiero mam z tym biedę -  

Może dziesięć? Może jeden?"  

  

Upłynęły dwie godziny,  

Sum z wysiłku jest już siny.  

  

Myśli, myśli: "To dopiero!  

Od dziesięciu odjąć zero?  

  

Żebym miał przynajmniej kredę!  

Zaraz, zaraz... Wiem już... Jeden!  

  

Nie! Nie jeden. Dziesięć chyba...  

Ach, ten lin! To wstrętna ryba!"  

  

A lin szydzi: "Panie sumie,  

W sumie pan niewiele umie!"  

  

Sum ze wstydu schnie i chudnie,  

Już mu liczyć coraz trudniej,  

  

A tu minął wieczór cały,  

Wszystkie ryby się pospały  

  

I nastało znów południe,  



A sum chudnie, chudnie, chudnie...  

  

I nim dni minęło kilka,  

Stał się chudy niczym kilka.  

  

Więc opuścił wody słodkie  

I za żonę pojął szprotkę. 

 
Polecenie 2. 

Odpowiedz na pytania: 

• Z czego słynął sum? 

• W jakim celu przybywali do niego mieszkańcy rzeki? 

• Jakie zadanie przygotował lin? 

• Czy sum potrafił rozwiązać zadanie? 

• O co lin posądził suma? 

• Co stało się z sumem? 

Super! 

Poproś Dorosłego i razem dokonajcie analizy: 

Hipoteza 1. 

Odjąć zero od dziesięciu to 10. Dowód: Jeżeli weźmiemy pod uwagę zbiory 
liczbowe i od 10 elementów zabierzemy 0, czyli nic, nadal będziemy mieli 10. 

Hipoteza 2. 

Odjąć zero od 10 to 1. Dowód: Jeżeli weźmiemy pod uwagę cyfry, którymi 
zapisujemy liczbę 10, to po odjęciu(wymazaniu gumką) cyfry  0 zostanie nam 
cyfra 1. 

Teraz już wiesz , na czym polegał problem suma! 
Przerwa: wstań i udawaj, że „pływasz” po domu, omijaj małe rybki! 

 

Polecenie 2. 

POTYCZKI ORTOGRAFICZNE- utrwalamy nasze umiejętności! 

 

Zapamiętaj! 

 

Piszemy „ż”, gdy wymienia się na „z”. 

 



Otwórz Potyczki ortograficzne na stronie 32 i wykonaj ćw. 1, 2 i 3. 

 

Kto lubi malować? Kliknij w link: 

 

https://www.kolorowankionline.net/rekin-i-slimak 

 

ZADANIA DODATKOWE 
(To zadania dla tych, którzy trochę się „nudzą”- nieobowiązkowe) 

Sprawdź siebie i wykonaj ćwiczenie 1/ str. 46 i ćw. 2/ str. 47- Ćw. do polskiego. 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

 
Potrzebne będą: podręczniki, zeszyty, ćwiczenia 

 

Krąg tematyczny: Utrwalić, to co piękne. 

Temat: W galerii sztuki. 

Cele: 

• wyszukasz potrzebne informacje z podanego tekstu 

• samodzielnie zapiszesz odpowiedzi 

• pomnożysz liczby dwucyfrowe 

Polecenie 1. 

Rachunek pamięciowy. 

Minutówka  

Przepisz do zeszytu i oblicz: 

17 + 45 = 

12 + 21 = 

33 + 18 = 

27 + 27 = 

38 + 23 = 

52 + 33 = 

39 + 38 = 

64 + 27 = 

39 + 57 = 

Zmierz czas! Niedługo będziesz MISTRZEM! 

https://www.kolorowankionline.net/rekin-i-slimak


Polecenie 2. 

Naucz się mnożenia liczb dwucyfrowych. Pomoże Ci w tym poniższy film  

(4 min.) Uważnie oglądaj! 

https://www.youtube.com/watch?v=fOzq-S6Zeyc 

Otwórz Podręcznik do matematyki- przeanalizuj zad. 1 ze str. 22. 

A teraz w zeszycie do matematyki wykonaj zad. 2/ str.23 

Poproś Dorosłego, by sprawdził, czy poprawnie zrobiłeś obliczenia. 

 

Polecenie 3. 

Poznaj nowe pojęcia i zapamiętaj!  

 

MENDEL- TO 15 SZTUK 

 

TUZIN – TO 12 SZTUK 

Przerysuj do zeszytu! 

 Oblicz, ile to sztuk? Zapisz w zeszycie. 

• 4 mendle, 5 mendli 

• 4 tuziny, 7 tuzinów 

Poszukaj w Internecie lub zapytaj dorosłego: Co dawniej liczono w mendlach i 
tuzinach? 

 

 

ZAPROSZENIE DO GALERII SZTUKI 

 
SZTUKA- to wszystko, co można uznać za piękne i wyjątkowe. Mogą to być: 
fotografie, budowle, niezwykłe meble, naczynia, biżuteria, obrazy, rzeźby. 

Wszystko to możemy zobaczyć w GALERIACH SZTUKI- magicznych miejscach, 

 w których gromadzone są najwspanialsze dzieła wielkich twórców. 

 

 

A teraz zapraszam na spacer do Krakowa do: 

Galerii Sztuki Polskiej w Sukiennicach 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tuKXdZpNWw4 

 

Polecenie 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=fOzq-S6Zeyc
https://www.youtube.com/watch?v=tuKXdZpNWw4


Otwórz „czytankę” na stronie 42- 43 i przeczytaj tekst pt. ”Zaproszenie do 
galerii sztuki”. 

Odpowiedz na pytania: 

• Co to jest sztuka? 

• Gdzie można podziwiać dzieła sztuki? 

• Co to jest galeria sztuki? 

• Co przedstawiają pejzaże, co portrety, a co martwa natura? 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie do polskiego: 

Lekcja 

Temat: Zaproszenie do galerii sztuki. 

 
Nie przepisuj pytań- tylko odpowiedzi! 

 

Polecenie 2. 

 

Przerwa: naśladuj kota, który budzi się i rozciąga, pije mleko, idzie na spacer po 
pokoju. 

 

Utrwal swoje słownictwo związane z dzisiejszym tematem lekcji. 

 

Otwórz Ćwiczenia do polskiego i wykonaj ćw. 4, 5 i 6/ str. 49 

Ćw. 4- łączenie pojęć z ich wyjaśnieniami 

Ćw. 5- wyszukiwanie w diagramie nazw związanych z malarstwem 

Ćw. 6- odkodowanie i wyjaśnianie hasła 

 

 

A TERAZ EDUKACJA PRZYRODNICZA! 
Proszę zapoznajcie się z wiadomościami z „czytanki”- str. 48 i 49 

POLSKA podzielona jest na regiony. Każdy z nich jest inny przyrodniczo, ma inne 
zwyczaje i tradycje. 

Zobacz film o krajobrazach Polski (ok. 4min.): 

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I 

 

Spójrz na mapę! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I


 
 

Poznane wiadomości przydadzą się Wam w przyszłości. 

 

ZADANIA DODATKOWE 
(To zadania dla tych, którzy trochę się „nudzą”- nieobowiązkowe) 

Sprawdź Siebie! Możesz wykonać ćw. 8/ str. 50- Ćwiczenia do polskiego. 

 

 

ŻYCZĘ POWODZENIA! 

 

 

 

Warto zobaczyć! 

Na programie TVP Historia  o godz. 8.00 i 12.30 (powtórka) emitowane są 

programy edukacyjne dla klasy III. Poproś Rodziców, by informacji poszukali  

w Internecie. 


