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Edukacja wczesnoszkolna – klasa III a – zestaw 16 

Zielona Góra, 14 maja 2020 r. 

Witam Trzecioklasiści! 

 Dzisiaj następne zadania. Proszę czytajcie uważnie i dokładnie 

wykonujcie polecenia. Powodzenia! 

 

CZWARTEK – 14 MAJA 

 

Potrzebne będą: podręczniki, zeszyty, 

ćwiczenia, 2  foliowe torebki na zakupy, 

nożyczki, 2 patyczki do szaszłyków. 

 

 

 

 

Krąg tematyczny: W krainie fantazji. 

Temat: Magia teatru. 

Cele: 

• przeczytasz tekst i odpowiesz na pytania 

• wykonasz ćwiczenia językowe 

• zrobisz kukiełki do swojego teatrzyku 

• poznasz i zaśpiewasz piosenkę 

Zaczynamy od filmu, który trwa ok. 3 i pół minuty. Kliknij w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0
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Polecenie 1. 

Otwórz Ćwiczenia do j. polskiego na str. 88, przeczytaj tekst i odpowiedz na 

pytania – pisemnie w ćwiczeniach (ćw. 1). 

TEATR Z GRAMATYKĄ W TLE 

• Utwórz z sylab przymiotniki i dopasuj do rzeczowników – ćw. 2/ str. 88 

• Zapisz przymiotniki na schodkach – ćw. 3/ str. 89 

• Ułóż dwa zdania na temat ilustracji – ćw. 4/ str. 89 

 

Przerwa: ćwicz zgodnie z wierszykiem: 

Części ciała 
Ręce robią klap, klap, klap (klaszczemy w dłonie) 
Nogi robią tup, tup, tup. (tupiemy nogami) 
Tutaj swoją głowę mam (pokazujemy na głowę) 
I po brzuchu bam, bam, bam. (klepiemy się po brzuchu) 
Buzia robi mniam, mniam, mniam(naśladujemy mlaskanie buzią) 
Oczy patrzą tu i tam. (mrugamy oczami) 
Tutaj swoją głowę mam, (pokazujemy na głowę) 
I na nosie sobie gram. (naśladujemy grę na trąbce) 
 

Dla ciekawskich! 

Zobacz jak wygląda teatr lalek. Kliknij w link, a obejrzysz film „Z wizytą w 

teatrze lalek”. Film trwa ok. 4 i pół minuty: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vks87Zt_XO4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vks87Zt_XO4
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Polecenie 2. 

Jak zrobić kukiełkę na patyku z odpadów?   

 

 

Kliknij w link i wykonuj według instrukcji: 

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

Kukiełki wykorzystaj do zabawy w teatrzyk. Powodzenia! 

Polecenie 3. 

Przeczytaj tekst piosenki „Magiczne miejsce”: 

1. Teatr to jest widownia i scena, 

niby nic magicznego w tym nie ma. 

Aż do chwili, gdy nagle na scenie 

dziwne zacznie się dziać przedstawienie. 

  

Ref:  Bo w teatrze /3x 

Czarodziejskie jest to, na co patrzę, 

Gdy się tylko podnosi kurtyna, 

to od razu czar działać zaczyna. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gAEDQiDJVco
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2. Każda bajka się zdaje prawdziwa, 

gaśnie światło i scena ożywa. 

Wszystko może się zdarzyć na scenie. 

Działa czar, póki trwa przedstawienie. 

  

Ref: Bo w teatrze... 

  

3. Teatr gra, każdy ma, czego szuka, 

A to wszystko nazywa się sztuka. 

Gdy dorosnę, to może tu wrócę, 

żeby zagrać na scenie w tej sztuce. 

 

A teraz posłuchaj i spróbuj zaśpiewać pierwszą zwrotkę i refren. Możesz 
śpiewać czytając tekst. Powtórz kilka razy. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ 

 

W następnym tygodniu będziemy utrwalać piosenkę „Magiczne miejsce”. 

Tekst piosenki znajdziesz również w Elementarzu do muzyki na 76 stronie. 

 

Podsumowanie: 

Odpowiedz na pytanie: Czy warto chodzić do teatru? Uzasadnij swoją 
odpowiedź. 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ
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PIĄTEK – 15 MAJA 
Krąg tematyczny: Błękitna planeta. 

 

 
 

Potrzebne będą: podręcznik i ćwiczenia do j. 
polskiego – część 4, matematyka – część 2, 
globus (jeśli masz). 

 

 

 

 

 

 

Temat: Nasza Ziemia. 

Cele: 

• przeczytasz tekst informacyjny 

• poznasz różne znaczenia wyrazu ziemia 

• wskażesz kontynenty i oceany na mapie świata 

• poćwiczysz dodawanie liczb trzycyfrowych 

 

Polecenie 1. 

 

Uporządkuj liczby w ciągu rosnącym i odczytaj hasło, które będzie tematem 
dzisiejszej lekcji: 

 

999 550 111 391 169 696 440 243 889 505 444 278 669 887 701 

M N Z I I S A E O O T M A D Z 

111               

Z               

 

Hasło: …………………………………………………………………………………………….. 
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Otwórz Ćw. do matematyki na str. 52: 

Ćw. 4 – skreśl taką liczbę, żeby pozostałe dały sumę 800 

Utrwalenie pisemnego sposobu dodawania z przekroczeniem 

 progu dziesiątkowego. 

Podręcznik do mat. – str. 38/ ćw. 1 – przeczytaj treść zadania i przeanalizuj 

sposób rozwiązania. 

Popatrz jak można dodać liczby sposobem pisemnym: 

 

 

Ćw. 2, 3, 4 i 5/str. 38 – oblicz sposobem pisemnym, rozwiąż zadania tekstowe. 

Rozwiązania zapisz w zeszycie. Prześlij zdjęcie! 

Lekcja 

Temat: Dodawanie sposobem pisemnym. 
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Przerwa: czytaj i ćwicz 

Ta gimnastyka to fajna sprawa, 
dla nas wszystkich to zabawa. 
Ręce w górę, w przód i w bok, 
skłon do przodu, w górę skok. 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 
kolana, pięty, kolana, pięty, 
głowa, ramiona, kolana, pięty oczy, uszy, usta, nos. 

Kliknij w link, będzie łatwiej i weselej: 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

 

Polecenie 2. 

ZIEMIA TO NASZ DOM 

Otwórz „czytankę” (część 4) na str. 6 i przeczytaj głośno tekst informacyjny 

„Fantastyczne dzieła natury”. 

Odpowiedz na pytania: 

• Gdzie znajduje się Wielki Kanion? 

• Gdzie są Klify Moheru? 

• W jakim kraju można podziwiać jaskrawoniebieskie skały zanurzone w 

turkusowej wodzie? 

• Jakie zwierzęta żyją na Galapagos? 

• Kim są Aborygeni? Które miejsce w Australii jest przez nich uważane za 

święte? 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie do j. polskiego: 

Lekcja 

Temat: Najpiękniejsze dzieła natury. 

Spróbuj znaleźć odpowiedzi na pozostałe pytania zawarte w tekście korzystając 

z różnych źródeł informacji (Internet, album, encyklopedia). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
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Przerwa: rozciągnij się i zjedz zdrowe drugie śniadanie. 

 

 

Przypomnienie wiadomości o kontynentach. 

 

Uzupełnij ćw. 1/ str. 4 (Ćw. – część 4). 

Nazwy kontynentów piszemy wielką literą. 
 

Na podstawie zdobytych wiadomości wypełnij ćw. 2/ str. 4. 

Jakie wyrazy kojarzą się  z pojęciem „ziemia”? Mogą to być: 

planeta, kula ziemska, skorupa ziemska, gleba, grunt, pole, rola, ląd, teren, 

powierzchnia, obszar, kraina 

Wyraz „ziemia” może mieć różne znaczenia! 
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Wyraz ziemia piszemy wielką literą tylko wtedy, gdy jest nazwą planety. 
 

Wykonaj ćw. 3/ str. 5 

RÓZNE FORMY CZASOWNIKÓW – UTRWALENIE WIADOMOŚCI. 

W ćw. 4/ str. 5- podkreśl różne formy czasowników i wpisz je w odpowiednich 

formach, np. 

ja umiem i rozumiem 

ty umiesz i rozumiesz 

on, ona, ono …………… i ……………………………. 

 

my …………………… i rozumiemy 

wy …………………………….. i ……………………………… 

oni, one …………………………………… i …………………………………… 

TRENING MATEMATYCZNY 

W ramach ćwiczeń matematycznych wykonaj ćwiczenia ze str. 52 (Ćw. do mat.) 

Podsumowanie: 

Ziemia widziana z kosmosu. 

 

Dokończ zdanie: Chciałbym zwiedzić ……………………, ponieważ …………………….. . 
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PONIEDZIAŁEK – 18 MAJA 

Krąg tematyczny: Błękitna Planeta. 

 

Potrzebne będą: podręczniki, zeszyty, 

ćwiczenia. 

 

 

 

Temat: Las naszym skarbem. 

Cele: 

• odpowiesz na pytania do przeczytanego wiersza i tekstu 

• wypowiesz się na temat znaczenia lasu dla przyrody i człowieka 

• przypomnisz sobie zasady pisania dialogu i listu 

• rozwiążesz zadania, wykonując obliczenia pieniężne 

Zamknij oczy i wyobraź sobie najpiękniejsze miejsca, chwile, przeżycia, 

których dostarczył  Ci kontakt z naturą. 

  

 

A teraz otwórz oczy i opowiedz Dorosłemu o tym, co sprawia Ci największą 

przyjemność w obcowaniu z naturą. Zacznij od słów: 

Lubię, gdy ………………………………………. 
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Zdjęcie dębu. 

Polecenie 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwórz „czytankę” na str. 8 i przeczytaj wiersz „Drzewo” 

• Odpowiedz kim może być osoba mówiąca w wierszu? 

• Wyszukaj wypowiedzi tej osoby w rozmowie z dębem. 

 

O czym mogą świadczyć te wypowiedzi?  

Świadczą one o zażyłości z drzewem i wrażliwości. 

 

 

W wierszu występuje dialog. Przypomnij sobie zasady pisania dialogu: 
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Pokoloruj określenia pasujące do dębu – ćw. 1/ str.6. 

 

Przerwa: zaśpiewaj poznaną piosenkę, kliknij w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ
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CO CHCĘ POWIEDZIEĆ DĘBOWI?- własne wypowiedzi skierowane do dębu. 

 

Przypomnij sobie budowę listu: 

 

Otwórz Ćw. do j. polskiego na str. 6 i uzupełnij fragmenty listu – ćw. 2. 

 

Przypomnienie wiadomości o czasownikach. Zapamiętaj! 

Nie z czasownikami piszemy oddzielnie. 
nie posprzątałam 

nie uczę się 
 
 

 W podanych zdaniach otocz pętlami czasowniki – ćw. 5/ str. 7. 

 



14 
 

 

ZNACZENIE LASU 

Polecenie 2. 

Przeczytaj tekst informacyjny „Znaczenie lasu” – czytanka/ str.9. 

Spróbuj udzielić odpowiedzi na pytania: 

• Które opisane funkcje lasu mają wpływ na klimat Ziemi? 

• Do czego ludzie wykorzystują drewno? 

• Jak długo rośnie las? 

• Czy drzewo może chorować? Wykonaj ćw. 4/ str. 7. 

Przerwa: zjedz drugie śniadanie. 

Polecenie 3. 

Rachunek pamięciowy. 

Dopasuj działania do wyników. 

 

Przepisz działania do zeszytu z matematyki: 

Lekcja 

Temat: Dodawanie liczb trzycyfrowych. 
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Polecenie 4. 

Przeanalizuj 1 zadanie tekstowe na str. 39 w Podręczniku. 

Zwróć uwagę na sposób dodawania liczb trzycyfrowych.: 

252 + 187 = 200 + 100 + 50 + 80 + 2 + 7 = 300 + 130 + 9 = 439 

 

 

Rozwiąż zadania 2, 3 i 4 ze str. 39 – Podręcznik. Działania zapisz w zeszycie. 

TRENING MATEMATYCZNY 

Rozwiąż zadania 1, 2 i 3 str. 53 – Ćwiczenia do matematyki. 

Podsumowanie. 

Podejmę działania na rzecz przyrody i postanawiam ………………………………….. . 

 

Miłej zabawy! 


