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Edukacja wczesnoszkolna – klasa III a – zestaw 18. 

Zielona Góra, 21 maja 2020 r. 

 

CZWARTEK – 21 MAJA 

Dzień dobry! 

Witam wszystkich Trzecioklasistów w pięknym majowym miesiącu. Mam 

nadzieję, ze majowe słońce poprawiło Wasze samopoczucie. 

 

Potrzebne będą: podręczniki, zeszyty, ćwiczenia, kartka z bloku rysunkowego, 

ołówek, kredki. 

Krąg tematyczny: Błękitna Planeta 

Temat: Co nas czeka w maju? 

Cele: 

• przeczytasz ze zrozumieniem teksty informacyjne 

• wyjaśnisz i zapamiętasz pisownię wybranych wyrazów o tematyce 

wiosennej 

• narysujesz pod dyktando plan ogrodu 

• poznasz piosenkę z okazji Dnia Mamy 
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Polecenie 1. 

Otwórz „czytankę” na str. 16 – 17 i przeczytaj wszystkie informacje o maju. 

Następnie wykonaj ćw. 6/ str. 13 (Ćwiczenia). 

 

Popatrz na kartkę z kalendarza i odpowiedz ustnie na pytania: 

 

• Ile dni ma maj? 

• Ile tygodni ma maj? 

• Którego dnia przypada Dzień Mamy? 

• W jakim dniu tygodnia było Święto Pracy? 

• Ile dni upływa od 6 do 12 maja? 

• W jaki dzień tygodnia przypada 31 maja? 

 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie do j. polskiego: 

Lekcja 

Temat: Maj – piękny wiosenny miesiąc. 
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Wiosenne wyrazy z trudnościami ortograficznymi. 

Zapisz w zeszycie i zapamiętaj pisownię Na zielono zaznacz ó, rz, ż lub h. 

jaskółka, kukułka, żaba, burza, sójka, pszczoła, żuk, żuraw, ważka, rzeżucha, 

rzodkiewka, wierzba, narzędzia, mżawka, drzewo, krzew, grządka, wróbel, 

wiewiórka, cebula, rzepak, ogórek, mucha, chrząszcz, hiacynt, ogród, tulipan. 

Ułóż i zapisz w zeszycie dwa zdania z jak największą liczbą wybranych z 

zapisanych powyżej wyrazów. 

Przerwa: marsz po domu na palcach, na piętach, marsz i klaskanie pod 

kolanami, skłony i przysiady w miejscu. 

Polecenie 2. 

Otwórz ćwiczenia do j. polskiego na str. 12 i przeczytaj uważnie tekst o 

majowych pracach Kasi w ogródku – ćw. 1. 

 

A teraz wykonaj ćw. 2, 3, 4 i 5 ze tron 12 i 13.  

Ćwiczenia są krótkie i bardzo łatwe. 

 

Pamiętaj o starannym pisaniu! 

 

 

PLAN OGRODU – RYSOWANIE POD DYKTANDO, czyli czytaj i rysuj. 

 Przygotuj kartkę z bloku i ołówek, po naszkicowaniu planu potrzebne będą 

kredki. 

Możesz poprosić Dorosłego, aby czytał, a Ty będziesz rysował. 

Furtka do ogrodu jest od strony południowej. Po prawej stronie furtki rośnie 

krzak róży, a po lewej tulipany. Pośrodku ogrodu stoi altana. Z prawej strony 

altany kwitnie drzewo wiśniowe, a po lewej stronie krzak forsycji. Za altanką 
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jest zasadzona cebula, a przed altaną stoi ławka. W prawym górnym rogu jest 

grządka z truskawkami, a w lewym górnym rogu  - sałata. W lewym dolnym 

rogu znajduje się pietruszka, a obok niej marchewka, a w prawym dolnym 

rogu są krzaki porzeczek, a obok buraki. Do altany prowadzi ścieżka. Po lewej 

stronie ścieżki rosną konwalie, a po prawej fiołki. W pozostałych miejscach 

ogrodu są przygotowane grządki pod zasiew innych warzyw oraz trawa – 

zaplanuj to według uznania. 

A teraz pokoloruj plan kredkami, zrób zdjęcie i prześlij do nauczyciela. 

 

Przerwa: czas na drugie śniadanie. 

 

 

SMACZNEGO! 

 

 

 

Przygotowujemy się na Dzień Mamy! 

Przeczytaj i staraj się zapamiętać pierwszą  zwrotkę i refren piosenki 

 „Walczyk dla Mamy”. 

Najpierw będzie przygrywka na blaszanych pokrywkach, 
Potem tłuczkiem w patelnię się stuknie, 
I już gramy, śpiewamy i jest walczyk dla mamy, 
Taki walczyk na calutką kuchnię. 

Ref. 

Ten walczyk, to walczyk dla mamy, 
Więc tańczą naczynia i ścierki, 
Wyręczymy więc mamę, nic jej robić nie damy, 
Wiwat walczyk na cztery fajerki. 
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Spróbuj zaśpiewać, kliknij w link: 

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

Powodzenia! Trenuj, by zaśpiewać mamie 26 maja!  
 

 

 

PIĄTEK – 22 MAJA 

Potrzebne będą: podręczniki, zeszyty, ćwiczenia, Potyczki ortograficzne. 

 

 

Krąg tematyczny: Nasza ojczyzna. 

 

 

Temat: Polacy za granicą. 

Cele: 

• wypowiesz się na temat przeczytanego opowiadania 

• poznasz znaczenie słowa emigracja 

• zapamiętasz nazwiska sławnych Polaków na emigracji 

• poćwiczysz dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym 

Rachunek pamięciowy. 

Wejdź na Eduelo i rozwiąż test: 

https://www.eduelo.pl/logowanie/?backURL=%2Fpanel%2F 

https://www.youtube.com/watch?v=FBeDPOfpVuQ
https://www.eduelo.pl/logowanie/?backURL=%2Fpanel%2F
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Odejmowanie i dodawanie sposobem pisemnym. 

Otwórz Podręcznik do matematyki na str. 42 i przeanalizuj zad. 1. 

Zwróć uwagę na sposób liczenia i sprawdzania odejmowania za pomocą 

dodawania. 

A teraz przejdź do Ćwiczeń i wykonaj 1 ze str. 56 : 

• przeanalizuj sytuację przedstawioną na rysunkach 

• porównaj ceny (tańszy, droższy) 

• dokończ pytania do zadania 

• wykonaj obliczenia 

Wracamy do zadań tekstowych w Podręczniku na str.42: 

• przeanalizuj zadania: 2, 3 i 4 

• obliczenia i odpowiedzi zapisz w zeszycie do matematyki: 

Lekcja 

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb sposobem pisemnym. 

Przerwa: utrwal piosenkę: https://www.youtube.com/watch?v=FBeDPOfpVuQ 

POLACY ZA GRANICĄ 

 

W Podręczniku do j. polskiego na str. 24 i 25 

przeczytaj tekst „Zagadka”. 

Zwróć uwagę na osoby, które występują w tym 

opowiadaniu. Powiedz, kim są i jak się znalazły 

w Londynie. 

 

Odpowiedz (ustnie) na pytania: 

• Gdzie ma miejsce opisana sytuacja? 

• Na jak długo bohaterowie wyjechali za granicę? 

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


7 
 

Otwórz Ćw. do j. polskiego na str. 18 i wykonaj ćw. 1 (łącznie z „gwiazdką”). 

Zapis w zeszycie: 

Lekcja 

Temat: Polacy za granicą. 

Przypomnienie: 

 

Co to jest EMIGRACJA? 

Dowiesz się, uzupełniając ćw. 2/ str. 19. 

Zabawy ze słowem „emigracja” – ćw. 3. 

Przerwa: zjedz drugie śniadanie. 

 

    Smacznego! 
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SŁAWNI POLACY ZA GRANICĄ 

Sprawdź na mapie Europy, jakie państwa sąsiadują z Polską. Poszukaj kraje: 

Wielka Brytania i Francja. 

 

 

Zobaczcie sławnych Polaków, którzy przebywali na emigracji we Francji, w 

czasie, kiedy Polska była w niewoli. 

 

  

         

 Maria Skłodowska - Curie    
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Fryderyk Chopin 

 

 

 

 

 

 

Adam Mickiewicz 

 

 

 

Dowiedz się więcej , uzupełniając ćw. 4/ str. 20. Poznasz bliżej tych wielkich 

Polaków. 

 

Przymiotniki o znaczeniu przeciwnym z cząstką „nie”. 

Zapamiętaj! 

NIE z wieloma formami przymiotników piszemy razem. 
 

Przykłady: 

rozsądny – nierozsądny 

spokojna – niespokojna 

śmiały – nieśmiały 
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ciekawa – nieciekawa 

TRENING ORTOGRAFICZNY 

Przygotuj Potyczki Ortograficzne na str. 59 i wykonaj ćw. 1 i 2. 

Zadania dodatkowe dla chętnych. 

 

Potyczki ortograficzne – ćw. 1, 2, 3/ str. 66. 

 

TRENING MATEMATYCZNY 

 

Ćw. do matematyki – 2 i 3/ str. 56 

 

 

 

 

 

Podsumowanie; 

Dokończ zdanie: Zapraszam w podróż do …………… , ponieważ ……………………. . 
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PONIEDZIAŁEK – 25 MAJA 

Potrzebne będą: podręczniki, zeszyty, ćwiczenia 

 

Krąg tematyczny: 

Nasza ojczyzna. 

 

 

Temat: Wielki Polak, wielki człowiek. 

Cele: 

• przeczytasz teksty i odpowiesz na pytania 

• uporządkujesz wydarzenia i zapiszesz notatkę 

• rozwiążesz zadania matematyczne 

• poznasz przyrodę i zwierzęta polskich gór 

Rachunek pamięciowy. 

Oblicz działania i wpisz w ciągu rosnącym do tabeli. Odczytaj hasło. 

450 + 350 = …….. E 

920 – 80 = …….. Ż 

350 + 155 = ……….. P 

880 – 440 = ………… A 

129 + 90 = ……….. P 

334 + 336 = ………..I 
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KTO TO JEST PAPIEŻ? 

Papież  to biskup Rzymu, prymas Italii, zwierzchnik Kościoła katolickiego, głowa 

Stolicy Apostolskiej  

 Więcej wiadomości poszukaj w dostępnych Ci źródłach informacji. 

Polecenie 1. 

Otwórz „czytankę” na str. 26, 27 i przeczytaj opowiadanie „Babcia, papież i 

nuda”. 

Odpowiedz na pytania: 

• O jakim ważnym wydarzeniu opowiada babcia? 

• Kiedy ogłoszono, że Karol Wojtyła został papieżem? 

• Dlaczego było to ważne wydarzenie dla wielu Polaków? 

Polecenie 2. 

Odczytaj zdania o faktach z życia Karola Wojtyły i uporządkuj je w kolejności 

chronologicznej: 

Polak wybrany na papieża. 

Studia polonistyczne w Krakowie. 

Ulubione zabawy Lolka. 

Rozpoczęcie pracy księdza na wsi. 

Studia w Rzymie. 

Wstąpienie do seminarium. 

Karol Wojtyła zostaje kardynałem. 

Polak wybrany na papieża. 
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Zapisz w zeszycie: 

Lekcja 

Temat: Karol Wojtyła – wielki Polak. 

Przerwa: czas na drugie śniadanie i „przeciąganie się”. 

       Smacznego! 

Polecenie 2. 

Napisz w zeszycie kilka zdań na temat Jana Pawła II – ćw. 3/str. 22. 

Zrób zdjęcie i prześlij do nauczyciela. 

UTRWALENIE WIADOMOŚCI O PRZYMIOTNIKU 

Ćw. 5/ str.22 – uzupełnij zdania przymiotnikami, skreśl niepotrzebne wyrazy. 

Ćw. 6/ str. 22 – dopisz przymiotniki, ułóż i zapisz zdania w zeszycie. 
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Papież Jan Paweł II uwielbiał wędrówki po górach, otwórz Potyczki 

ortograficzne na stronie 69 i w ćw. 4 zapisz nazwy szczytów górskich w 

odpowiedniej kolejności. 

 

POMYŚLĘ I ROZWIĄŻĘ- SPRAWDZANIE WIEDZY 

W Podręczniku do matematyki na str. 43 znajdują się zadania, które dotyczą 

obliczeń pieniężnych, wagowych, zegarowych, obliczania odległości oraz 

objętości płynów. Jeśli nie pamiętasz zamiany np. kilogramów i gramów na 

dekagramy, to koniecznie musisz sobie przypomnieć. To ważne! 

Oto niektóre z nich: 
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Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w zeszycie do matematyki. Zrób zdjęcie i wyślij 

do nauczyciela. 

Lekcja 

Temat: Rozwiązuję zadania i utrwalam wiedzę. 

DOSKONALENIE TECHNIKI RACHUNKOWEJ – liczby trzycyfrowe. 

Rozwiąż zdania w Ćwiczeniach na str. 57 i 58.  

• str. 57 - to zadania obowiązkowe do zrobienia dla wszystkich 

• str. 58 – to zadania dodatkowe (nieobowiązkowe) 

Aby otrzymać „6” należy wykonać dwie strony zadań i wysłać do nauczyciela. 

Przerwa: marsz na palcach, na piętach, wspięcie na palce, ręce w górę – wdech, 

skłon w przód, ręce w dół – wydech. 

 

PRZYRODA POLSKICH GÓR 

 

 

Przeczytaj informacje o górach w Polsce – „czytanka” – str. 28 i 29. 

Wykonaj ćw. 3/ str. 24 (ćw. do j polskiego). 
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Zadanie dla tych, którzy lubią się uczyć (nieobowiązkowe). 

Ćw. 4/ str. 25 – Ćw. do j. polskiego. 

 

Podsumowanie: 

Dokończ zdanie: Wojtyła był wielkim Polakiem, ponieważ …………………… . 

 

 

„Karolcia” – musisz przeczytać do 29 maja (piątek). 

Następna lektura: „O psie, który jeździł koleją” – R. Pisarski 

 

 

 


