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Edukacja wczesnoszkolna – klasa III a – zestaw 17. 

Zielona Góra, 18 maja 2020 r. 

 

Dzień dobry! 

Witam Was serdecznie na kolejnych zajęciach. Bardzo dobrze wykonujecie 

zadane prace. Jestem z Was dumna. Dzisiaj następne zadania. 

WTOREK – 19 MAJA 

Krąg tematyczny: Błękitna planeta. 

Temat: W parku narodowym 

Cele: 

• przeczytasz teksty informacyjne i wypowiesz się na ich temat 

• poznasz zasady zachowania się w parkach narodowych 

• zredagujesz opis łosia 

• wykonasz obliczenia pisemne 

• wykonasz plakat na temat wybranego parku narodowego 

Polecenia, prośby i rozkazy – znaki interpunkcyjne na końcu zdania. 

• Jakie znasz znaki interpunkcyjne stosowane na końcu zdań? 

Otwórz „ czytankę” na str. 12 i w ćw. 1 spróbuj po cichu przeczytać zdania, a 

następnie określ, co one wyrażają.  

W ćw. 2 przeczytaj głośno zdania oznajmujące. Jakie uczucia wyrażają te 

zdania? 
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Zamienione zdania zapisz w zeszycie do języka polskiego: 

Lekcja 

Temat: Parki narodowe Polski. 

Polecenie 1. 

W „czytance” na str. 10 i 11 przeczytaj tekst informacyjny „Parki narodowe w 

Polsce”. 

Odpowiedz na pytania: 

• Po co człowiek tworzy parki narodowe? Ile ich jest w Polsce? (sprawdź). 

• Na mapie zamieszczonej poniżej odczytaj głośno nazwy parków 

narodowych. Pooglądaj ich symbole i zwróć uwagę na umieszczone na 

nich wizerunki zwierząt. 

 

W każdym parku narodowym obowiązują te same zasady 

zachowania. 
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Zapisz notatkę w zeszycie: 

W parkach narodowych wolno: robić zdjęcia i filmy, poruszać się szlakami i 

ścieżkami, zwiedzać i obserwować środowisko naturalne. Nie wolno: schodzić 

ze szlaków, zakłócać ciszy, zrywać roślin i grzybów, niszczyć roślin oraz 

zwierząt, a także ich schronień, płoszyć zwierząt, śmiecić, rozpalać ognisk. 

Otwórz Ćw. do j. polskiego na str. 8 i wykonaj ćw. 2.  

Zapamiętaj! 

Nazwy parków narodowych piszemy wielkimi literami. 
 

Przerwa: naśladuj gestami, słowem i sposobem poruszania się zwierzęta: kota, 

psa, kurę. 

Opis łosia. 

 

 

Otwórz Ćw. do j. polskiego na str. 9/ ćw. 4. 

Przyjrzyj się jak wygląda łoś i opisz to zwierzę. Wykorzystaj plan i 

zgromadzone słownictwo. Zapisz pracę w zeszycie. Zrób zdjęcie i 

wyślij do nauczyciela. 

Termin wykonania zadania – 23 maja. 
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Przerwa: zjedz drugie śniadanie. 

Zapis w zeszycie do matematyki: 

Lekcja 

Temat: Dodawanie sposobem pisemnym. 

Polecenie 3. 

Uporządkuj liczby trzycyfrowe w ciągu malejącym. Odczytaj hasło. 

501 111 333 910 699 101 887 495 330 739 696 296 459 

N W O P K E A A D R I O R 
             

             

 

Doskonalenie odejmowania liczb trzycyfrowych – Podręcznik do matematyki. 

Przeanalizuj ćw. 1/ str.3  
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Wykonaj teraz zad. 2 i 3 str. 40 – Podręcznik do matematyki. 

A teraz poćwiczcie zdobyte umiejętności – ćw.1, 2, 3, 4/ str.54 (Ćwiczenia). 

 

Plakat przedstawiający dowolny polski park narodowy. Dwa sposoby 

wykonania – do wyboru: 

I SPOSÓB – przygotuj kartkę z dużego bloku rysunkowego, informacje i 

ilustracje wycięte z gazet lub wydrukowane. Rozplanuj ułożenie zebranych 

materiałów na kartce i przyklej klejem. 

II SPOSÓB – na kartce z dużego bloku wykonaj plakat za pomocą różnych 

materiałów dostępnych w twoim domu (farby, kredki, skrawki materiału, 

bibuła, itp.). 

Na plakacie powinna być nazwa parku. Ma on zachęcić inne dzieci do 

zwiedzania. Możesz  wymyślić tekst reklamy  wychwalającej  walory 

parku w formie haseł lub rymowanek. 

 

Przykłady plakatów: 

 

 

Zrób zdjęcie własnego plakatu i prześlij do nauczyciela razem z opisem łosia. 
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Zadanie dodatkowe dla tych, którzy lubią odczytywać szyfry. 

Ćw. 5/ str. 9 – Ćw. do języka polskiego. 

 

Zadanie dodatkowe dla tych, którzy lubią matematykę. 

Podręcznik do matematyki – ćw. 4 i 5/ str.  40 

 

Podsumowanie: kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=4wHE7h58P0M 

Film trwa ok. 2 i pół minuty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4wHE7h58P0M
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ŚRODA – 20 maja 

Potrzebne będą: podręczniki, zeszyty, ćwiczenia 

Krąg tematyczny: Błękitna Planeta. 

Temat: Chrońmy to, co najcenniejsze. 

Cele: 

• przeczytasz ciekawe opowiadanie 

• rozpoznasz i nazwiesz zwierzęta chronione 

• dokonasz stopniowania przymiotników 

• odejmiesz liczby trzycyfrowe i rozwiążesz 

zadania tekstowe 

Rachunek pamięciowy. 

Zapis w zeszycie do matematyki: 

Lekcja 

Temat: Odejmowanie sposobem pisemnym. 

Wykonaj działania. Uporządkuj wyniki malejąco i wpisz do tabeli wraz z 

literami. Odczytaj hasło, które składa się z dwóch wyrazów. 

340 + 250 = ........ N  219 + 440 = ………. E 

580 + 120 = ……… S  436 + 500 = ……… W 

720 + 160 = ………. I  625 + 220 = ………. O 

120 + 180 = ……… B  117 + 150 = ………W 

170 + 100 = ……… A  490 – 310 = ……… Y 

680 – 200 = ……… N  760 – 360 = ……… Z 

980 – 550 = …….. E   870 – 520 = ………. A 

Liczby               
Litery               
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Do zabawy! 

Otwórz Podręcznik do matematyki na str. 41. Przeanalizuj zad. 1. 

 

 

Wykonaj ćw. 2, 3 i 4/ str. 41. 

Przerwa: rozłóż na podłodze różne przeszkody( but, zeszyt, kartka, skakanka, 

krzesło) i obchodź je slalomem. Zmieniaj kierunki poruszania się.  Pamiętaj o 

bezpieczeństwie. 

W ramach ćwiczenia umiejętności matematycznych wykonaj zadania 1, 2 i 3 

na str. 55 – Ćwiczenia matematyki. 
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ZWIERZĘTA ZAGROŻONE WYGINIĘCIEM. 

 

Otwórz „czytankę” na str. 13 i przeczytaj opowiadanie „ Co to za księga?”. 

Odpowiedz na pytania: 

• Jaką księgę znalazł w lesie żbik?  

• Co na temat tej księgi powiedział puchacz? 

• Czy żbik miał powód do radości? 

 

  

 

Co to za książka? 

Jest to rejestr zagrożonych gatunków zwierząt 

na terenie Polski. Została stworzona na wzór 

międzynarodowej Czerwonej księgi gatunków 

zagrożonych. Zawiera listę ginących gatunków 

zwierząt z dokładnym ich opisem i mapami 

rozmieszczenia. 

 

Przerwa: zaśpiewaj poznaną piosenkę: Magiczne miejsce. Kliknij w link: 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ
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CHROŃMY ROŚLINY I ZWIERZĘTA. 

Otwórz Ćw. do języka polskiego na str.10 i sprawdź swoje wiadomości: 

Ćw. 1 – podkreśl wszystkie prawidłowe zakończenia. 

Ćw. 2 – podpisz zdjęcia i uzupełnij zdania. 

Ćw. 3 – uzupełnij tekst i przepisz do zeszytu: 

Lekcja 

Temat: Chronimy to, co najważniejsze. 

 

Przerwa: wyobraź sobie, że jesteś na wycieczce w lesie i poznajesz drzewa 

różnymi zmysłami: dotykasz pnia, wąchasz, przyglądasz się liściom i korze, 

ołówkiem odrysowujesz liść. 

ĆWICZENIA JĘZYKOWE – stopniowanie przymiotników. 

Otwórz „czytankę” na str. 15 i w ćw. 1 przeczytaj przymiotniki. Co zauważyłeś? 

Ćw. 2 – jakie przymiotniki będą na schodkach – uzupełnij w zeszycie do języka 

polskiego. 

Ćw. 3 – ułóż zdania, zapisz zdania w zeszycie. 

Podsumowanie: 

Opowiedz komuś w domu jakie zjawiska, zwierzęta, zmiany przyrodnicze 

zaobserwowałeś podczas ostatniego spaceru. Zadaj zagadkę o roślinie, 

wymyśloną przez siebie. 

 

 

 

ŻYCZĘ WESOŁEJ ZABAWY! 
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Dla ciekawskich! 

Zwierzęta chronione 

Zwierząt objętych ochroną ścisłą nie wolno zabijać, chwytać, płoszyć, umyślnie 
niszczyć ich gniazd i jaj ani nor. Nie można ich niepokoić w okresie, kiedy 
odchowują młode. Nie wolno także nimi handlować. Objęte ochroną ścisłą są 
m.in. wszystkie żaby i ropuchy, jaszczurki i węże, większość ptaków oraz ssaki, 
jak kozica, świstak, niedźwiedź brunatny, ryś. Chronione są również liczne 
owady, niektóre ślimaki i pająki. 

   Wilk szary 

    Foka pospolita 

    Bocian czarny 


