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Edukacja wczesnoszkolna – klasa III a – zestaw 13 

Zielona Góra, 05 maja 2020 r. 

Witam! 

Wspaniale spotkać się z Wami na kolejnych zajęciach już w nowym 

miesiącu. 

Dziękuję za przesłane prace i czekam na następne. Miło mi, że 

wykonujecie dodatkowe zadania. 

W najbliższych dniach nadal będziemy zdobywać informacje o 

środkach transportu. Na matematyce pobawimy się dużymi 

liczbami. 

 

WTOREK – 05 MAJA 

Potrzebne będą: zeszyty, ćwiczenia i podręczniki – cz.3, kartka z bloku 

rysunkowego w dowolnym kolorze 

Krąg tematyczny: Wyruszamy w podróż. 

 



2 
 

Temat: Statki na widnokręgu. 

Cele: 

• przeczytasz wiersz i tekst informacyjny 

• poznasz rodzaje transportu wodnego 

• poprawnie napiszesz czasowniki z ą, ę 

• napiszesz opowiadanie 

• poćwiczysz dodawanie i odejmowanie  w zakresie 1000 

• wykonasz samolot z papieru 

Polecenie 1. 

Rachunek pamięciowy. 

Jednostki pływające – rozwiązywanie zagadek matematycznych. 

Wykonaj działania, wyniki uporządkuj rosnąco lub malejąco, odczytaj hasło z 

liter. 

53 + 28 382 +7 460 + 9 501 +11 640 + 42 450 +24 

E S T T K A 
 

354 - 50 80 + 206 252 - 30 126 + 20 89 + 100 
A K R B A 

 

628 - 300 698 - 20 508 + 60 564 + 30 196 - 50 

U R T E K 
 

 

 

Polecenie 2. 

Przeczytaj informacje potrzebne do dzisiejszej lekcji: 

Ludzie od bardzo dawna korzystali z wodnych środków transportu. 

Pierwszymi łodziami, które zbudował człowiek, były dłubanki – 
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wykonane z pni drzew, z których wydłubywano środek. Pierwsze 

tratwy i różnego rodzaju łodzie były poruszane za pomocą wioseł, 

przy użyciu mięśni ludzkich. Szukając innego napędu dla łodzi niż 

wiosłowanie, wynaleziono łodzie żaglowe. Za ich wynalazców uważa 

się  Egipcjan, którzy pływali po Nilu już przed pięcioma tysiącami lat. 

Ten wynalazek rozpoczął okres dalekich podróży morskich i 

odkrywania nowych lądów. Rozwój techniki spowodował, że zaczęły 

się pojawiać statki rzeczne napędzane parą wodną oraz statki z 

silnikami spalinowymi. Stosowano w nich podobne silniki jak w 

parowozach. Dzięki temu uniezależniono statki od siły ludzkich mięśni. 

 

 

Otwórz „czytankę” na str. 66 i przeczytaj wiersz T. Plebańskiego „O statkach 

dużych i małych”. 

• Poszukaj fragmentów z nazwami środków transportu wodnego i 

zastanów się  nad ich przeznaczeniem 

• Podziel na statki pływające po rzekach i pływające po morzach (transport 

śródlądowy i transport morski). Uzupełnij tabelę: 
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TRANSPORT WODNY 

Transport śródlądowy Transport morski 

  

  

  

  

  

 

Poszukaj na mapie Polski najdłuższych rzek: Odry i Wisły. 
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Poszukaj na mapie portów handlowych: Szczecin, Gdańsk, Gdynia. 

Poszukaj na mapie portów rybackich: Ustka, Władysławowo, Świnoujście, Łeba, 

Darłowo. 

 

 

 

Polecenie 3. 

Otwórz Ćw. do j. polskiego na str. 74: 

Ćw. 1 – przeczytaj informacje na temat transportu wodnego i wykonaj dalszą 

część polecenia zawartego w ćwiczeniu. 

Ćw. 5 / str. 75 – uzupełnij zdania czasownikami używając ich w czasie 

przeszłym. Podkreśl w nich na zielono ą i ę. 

Przerwa: wstań i przeciągnij się. Wykonaj 10 skłonów, 10 przysiadów i 10 

pajacyków. 
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Przypomnij sobie budowę opowiadania: 

 

Pamiętaj, aby każdą część opowiadania zaczynać od akapitu!. 
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Otwórz „czytankę” na str. 68, przeczytaj wstęp opowiadania i wymyśl dalszy 

ciąg tej historii. Dla ułatwienia możesz wykorzystać słownictwo z ramki. 

Termin – 15 maja (piątek)- prześlij zdjęcie. 

Polecenie 5. 

Zapis w zeszycie do matematyki: 

Lekcja 

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000. 

Otwórz Podręcznik do matematyki na str. 33; 

Ćw. 1 – obliczenia pieniężne – oblicz pieniądze w skarbonce 

Ćw. 2 – dopełnianie do pełnych setek 

Ćw. 3 – odejmuj od pełnych setek 

Bardzo proszę, abyście w wolnych chwilach trenowali dodawanie, odejmowanie, mnożenie i 

dzielenie w pamięci – te umiejętności będą bardzo potrzebne w klasie czwartej. 

Polecenie 6. 

Przygotuj kartkę z małego bloku rysunkowego. 

 Składając papier według instrukcji podanej w filmie, zrobisz samolot. Przyda się do 

jutrzejszej lekcji. Kliknij w link: 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-PlkNStPDQU
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A W WOLNEJ CHWILI – GRA W STATKI - dla chętnych. 

Kliknij w link, a dowiesz się jak zagrać w statki ze swoją rodziną: 

https://www.youtube.com/watch?v=1yXcreIIqA4 

 

 

 

Wesołej zabawy! 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1yXcreIIqA4
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ŚRODA – 06 MAJA 

Potrzebne będą: zeszyty, podręczniki, ćwiczenia, papierowy samolot. 

Krąg tematyczny: Wyruszamy w podróż. 

Temat: Na lotnisku. 

Cele: 

• przeczytasz opowiadanie i tekst informacyjny o samolotach 

• ocenisz zachowanie bohaterów opowiadania 

• nadasz tytułu wydarzeniom na ilustracjach 

• poćwiczysz dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 

 

Polecenie 1. 

Rachunek pamięciowy. 

Znajdź pary liczb, które po dodaniu lub odjęciu w pionie dadzą liczbę 800: 

250 1000 250 390 950 345 238 864 
550 200 255 410 150 340 130 64 

146 234 135 610 752 400 920 654 
253 150 880 130 122 400 120 123 

754 960 80 670 90 632 45 295 

46 160 25 950 710 100 255 505 
 

Otwórz Ćwiczenia do matematyki na stronie 42, 43: 

Ćw. 1 – przeczytaj treść zadania, odczytaj wysokość pnączy i wykonuj obliczenia 

zgodnie z poleceniami. 

Ćw. 2 – wykonaj obliczenia. 

Ćw. 3 – przeczytaj treść i oblicz ile pieniędzy zostało każdemu z chłopców. 

W ramach treningu matematycznego wykonaj ćwiczenia ze strony 43: 

Możesz zrobić zdjęcie wszystkich zadań i wysłać do nauczyciela. 
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SAMOLOTY – są tematem dzisiejszej lekcji. 
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Ze względu na przeznaczenie samoloty dzielimy na: 

SAMOLOTY WOJSKOWE: 

• bojowe: 

bombowce, myśliwskie, szturmowe, rozpoznawcze, patrolowe 

• pomocnicze 

obserwacyjne, łącznikowe, sanitarne, transportowe, desantowe, cysterny, 

szkolne, treningowe 

SAMOLOTY CYWILNE: 

• komunikacyjne 

pasażerskie, towarowe, pocztowe 

• sportowe 

szkolne, akrobacyjne, holujące szybowce, turystyczne 

• gospodarcze 

sanitarne, rolnicze, pożarnicze 

Przerwa: wstań, pobaw się samolotem, który wczoraj złożyłeś z papieru. Staraj 

się, by za każdym razem leciał jak najdalej. 

 

Polecenie 3. 

Otwórz „czytankę” na str. 69 , przeczytaj informację o transporcie 

powietrznym oraz oglądnij zdjęcia samolotów. 

Odczytaj na zdjęciach nazwy samolotów. Jak myślisz, do czego są 

wykorzystywane te samoloty? 
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PORTY LOTNICZE 

W skład portu lotniczego wchodzą: hangary, lotnisko z pasami startowymi, 

stacja paliw, wieża kontrolna, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, stacja 

meteorologiczna, stacja radiowa. 

Kliknij w link i zobacz, jak wygląda lotnisko w Warszawie: 

https://www.youtube.com/watch?v=LQp-3Sgxjig 

 

 

 

Otwórz „czytankę” na stronie 70 – 71 i zapoznaj się z opowiadaniem pt. „Jak 

wylecieć z lotniska”, a następnie odpowiedz na pytania: 

Dlaczego chłopcy zostali wydaleni z lotniska? 

Co było niedopuszczalne w ich zachowaniu? 

Dlaczego tak dokładnie sprawdza się bagaż? 

Jak można uniknąć sytuacji, która spotkała chłopców? 

https://www.youtube.com/watch?v=LQp-3Sgxjig
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Przerwa: zamień się w samolot i wyobraź sobie, że włączasz silniki i 

przygotowujesz się do startu. Manewrujesz na pasie startowym, jedziesz coraz 

szybciej i wzbijasz się w powietrze, czyli podskakujesz. Lecisz ……… i lądujesz. 

Zachowaj bezpieczeństwo! 

Polecenie 4. 

Otwórz Ćwiczenia do j. polskiego i wykonaj ćw. 3 i 4: 

ćw. 3 – wklej brakujące punkty, podkreśl czasowniki 

ćw. 4 – nadaj krótkie tytuły pasujące do ilustracji 

W zeszycie do j. polskiego zapisz: 

Lekcja 

Temat: Transport lotniczy. 

Odpowiedz na pytania zawarte w ćw. 1/ str. 76. Odpowiadaj pełnym zdaniem i 

odpowiedzi  zapisz w zeszycie. 

Podpisz zdjęcia samolotów – ćw. 2/ str. 76. 

Podsumowanie: 

Dokończ zdanie: Najbardziej chciałbym polecieć samolotem …….., ponieważ … . 

 

DLA CIEKAWSKICH – nieobowiązkowe. 

Dla zainteresowanych samolotami film pt. „Jak to działa? Samolot”. Film trwa 

ok. 25 minut. Kliknij w link: 

https://vod.tvp.pl/video/jak-to-dziala,samolot,5414841 

 

Następne spotkanie w czwartek! 

 

 

https://vod.tvp.pl/video/jak-to-dziala,samolot,5414841

