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Edukacja wczesnoszkolna – klasa III a – zestaw 15 

Zielona Góra, 12 maja 2020 r. 

 

 

 

Witam ! 

Serdecznie witam Was w dniu dzisiejszym. Bardzo dziękuję za 

wszystkie przesłane prace. Dzięki nim widzę, ze pracujecie i mogę 

wystawić oceny. Koniec roku zbliża się dużymi krokami i niedługo 

będziecie oglądać swoje świadectwa. Dlatego musimy jeszcze trochę 

popracować. Ta praca sprawi, ze doskonale poradzicie sobie w klasie 

czwartej 

 Zaczynamy! 

 

WTOREK – 12 MAJA 

Potrzebne będą: 3 kostki do gry, kolorowa kartka do wykonania papierowego 

wachlarza, podręczniki, zeszyty, ćwiczenia. 

 

Krąg tematyczny: W krainie fantazji. 
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Temat: Fantastyczne dzieła architektury. 

 

 

Cele: 

• przeczytasz i wyszukasz informacje o niezwykłych budowlach 

• wypowiesz się o niezwykłych budowlach świata 

• utworzysz odpowiednie formy przymiotników 

• odejmiesz i dodasz liczby w zakresie 1000 różnymi sposobami 

Na rozpoczęcie dnia polecam oglądnięcie filmu „Słynne budowle”, który trwa 

około 1 i pół minuty). Kliknij w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=UFY_7w4lvKw 

 

Zapoznaj się z poniższymi wyrazami: 

ARCHITEKTURA – to nauka  i sztuka projektowania i wykonywania budynków 

oraz innych budowli przestrzennych. Architektura zajmuje się również 

organizowaniem przestrzeni używanej przez człowieka. 

https://www.youtube.com/watch?v=UFY_7w4lvKw
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ARCHITEKT -  osoba zajmująca się organizowaniem prac projektowych w 

budownictwie, a także specjalizująca się w dziedzinie projektowania i 

wznoszenia budowli. 

Polecenie 1. 

„Niezwykłe budowle”- „czytanka”/ str. 78 i 79 – przeczytaj tekst. 

Tym razem Twoim zadaniem będzie ułożenie pięciu pytań do przeczytanego 

tekstu. Pytania zapisz w zeszycie do języka polskiego: 

Lekcja 

Temat: Niezwykłe budowle. 

Zapamiętaj! 

Nazwy budowli zapisujemy wielkimi literami: 
Wielki Mur Chiński 

Zapora Hoovera 
 

 

Przerwa: kliknij w link i ćwicz: 

https://www.youtube.com/watch?v=BBCu_NRh2us 

https://www.youtube.com/watch?v=BBCu_NRh2us
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Polecenie 2. 

Wyszukaj w dowolnym źródle informacji na temat jednego z podanych 

poniżej cudów architektury. Sporządź notatkę w zeszycie: 

- Zamek w Malborku 

- Pochylnie Kanału Elbląskiego 

- Filharmonia Szczecińska 

- Pałac Nauki I Kultury 

- Wawel 

Notatkę zapisz w zeszycie do j. polskiego. 

Polecenie 3. 

Ćwiczenia do języka polskiego: 

Na podstawie zdobytych informacji wykonaj ćw. 1 i 2/ str. 84 

Utrwalenie wiadomości – o przymiotnikach i liczebnikach. 

Ćw. 3/ str. 85 – przeczytaj przymiotniki i objaśnij ich znaczenie. 

Ćw. 4 – stopniujemy przymiotniki. 

Ćw. 5 – zastąp liczby wyrazami. 

 

 

Polecenie 4. 

Rachunek pamięciowy. 

Przygotuj 3 kostki do gry. Rzucasz kostki i z wyrzuconych oczek tworzysz liczby 

trzycyfrowe i wpisujesz do tabeli narysowanej w zeszycie do matematyki: 

Lekcja 

Temat: Dodawanie i odejmowanie do 1000 różnymi sposobami. 
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Dodawanie sposobem pisemnym. 

Otwórz Podręcznik do matematyki na str. 37 – zad. 1: 

- zapoznaj się z treścią zadania, ustal dane i szukane 

- przeanalizuj rozwiązania różnymi sposobami, w tym sposobem pisemnym. 

Kliknij w link, a przypomnisz sobie jak dodawać sposobem pisemnym: 

https://www.youtube.com/watch?v=2rkZnl0XGyQ 

 

Oblicz działania w zeszycie wybranym sposobem – ćw. 2/str. 37. 

Przerwa: kliknij w link i ćwicz: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=2rkZnl0XGyQ
https://www.youtube.com/watch?v=bQysOhNgs_U
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Odejmowanie sposobem pisemnym. 

Przeanalizuj zadanie 3/ str. 37 – Podręcznik do matematyki. 

 

Kliknij w link i posłuchaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xj8GvN_gV3c 

 

 

 

Oblicz w zeszycie wybranym sposobem – ćw. 4/ str. 37 – Podręcznik. 

 

Trening matematyczny. 

Ćw. do matematyki – ćw. 1, 2, 3, 4/ str. 47 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xj8GvN_gV3c
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Polecenie 5. 

„Mgły wachlarzem nie rozpędzisz”, ale możesz świetnie się pobawić. 

Jak wykonać wachlarz? Kliknij w link: 

https://m.interia.pl/interia-tv/video,vId,2296027 

 

 

Możesz zrobić zdjęcie i wysłać do nauczyciela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.interia.pl/interia-tv/video,vId,2296027
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ŚRODA – 13 MAJA 

Potrzebne będą: podręczniki, zeszyty, ćwiczenia 

 

Krąg tematyczny: W krainie fantazji. 

 

Temat: Z wizytą w teatrze. 

 

 

 

Cele: 

• przeczytasz wiersz o teatrze 

• wypowiesz się na temat zawodów związanych z teatrem 

• poćwiczysz obliczenia w zakresie 1000 różnymi sposobami 

• wykonasz lalkę teatralną 

 

 



9 
 

Polecenie 1. 

Rachunek pamięciowy. 

Oblicz i połącz z wynikiem, pokoloruj. Przerysuj do zeszytu lub wydrukuj. 

 

Lekcja 

Temat: Dodajemy i odejmujemy sposobem pisemnym. 

Utrwalenie zdobytych umiejętności, otwórz Ćwiczenia do matematyki: 

ćw. 5 i 6/str. 48 

A teraz- jak pomyślę, to rozwiążę. Rozwiązywanie zadań według własnych 

strategii: 

ćw. 1, 2, 3, 4 ,5/ str. 49 

Przerwa: kliknij w link i ćwicz; 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
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Polecenie 2. 

Otwórz „czytankę” na str. 80 i przeczytaj głośno wiersz pt. „Ale teatr!” 

Odpowiedz na pytanie: 

• Co napsocił chochlik? 

• Kto i w jaki sposób naprawił jego figle? 

Dobierz właściwe zakończenia – ćw. 1/ str. 86. 

Wyszukaj w wierszu nazw różnych miejsc znajdujących się w teatrze. 

Kto pracuje w teatrze? 

Na stronach 80 i 81  „czytanki” wyszukaj nazw zawodów związanych z teatrem i 

przeczytaj wyjaśnienie, na czym polega ich praca: 

• autor sztuki 

• aktor 

• scenograf 

• choreograf 

• reżyser 

• charakteryzator 

• sufler 

• rekwizytor 

• inspicjent 

Napisz na czym polega praca tych osób – ćw. 3/ str.87. 

Jak można wykorzystać rekwizyty? – ćw. 5/ str. 87 

Przerwa: przeciągnij się i zjedz zdrowe drugie śniadanie. Smacznego! 
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Utrwalenie wiadomości o przymiotniku. 

 

 

Dopisz na stopniach brakujące formy przymiotnika i uzupełnij zdania. 

Ćw. 5/ str. 87 

Podsumowanie: 

Chciałbym pójść do teatru na przedstawienie pt. ……….., ponieważ ………..   . 

 


