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Edukacja wczesnoszkolna – klasa III a – zestaw 19. 

 

Zielona Góra, 26 maja 2020 r. 

Witajcie! 

Spotykamy się dzisiaj w pięknym majowym dniu, w którym obchodzimy Dzień 

Mamy. To bardzo ważne i wesołe święto. Nie zapomnijcie przygotować laurki 

i złożyć Mamie życzenia. Zaczynamy! 

WTOREK – 26 MAJA 

 

Potrzebne będą: podręczniki, zeszyty, ćwiczenia, 3 kolorowe kartki, klej, 

nożyczki, 3 puchate druciki lub 3 patyki do szaszłyków, ołówek, mały słoiczek 

lub wazonik. 

Krąg tematyczny: Maj wokół nas. 

Temat: Moja mama jest wspaniała. 

Cele: 

• przeczytasz tekst i odpowiesz na pytania  

• poćwiczysz pisownię czasowników z nie i zakończeniem – uje 
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• pomnożysz i podzielisz pełne setki w zakresie 1000, rozwiążesz zadania 

• poznasz sposoby okazywania wdzięczności 

• wykonasz papierowe kwiatki dla mamy 

 

Zaczynamy utrwaleniem piosenki „Walczyk dla mamy”. Kliknij w link: 

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

 

Polecenie 1. 

Otwórz „czytankę” na str. 44,45 i przeczytaj opowiadanie „Zamiana”. Zwróć 

uwagę na uczucia bohaterki tekstu. Odpowiedz (ustnie) na pytania: 

• O czym zapomniała Julka? 

• Jak w związku z tym postanowiła uczcić Dzień Matki? 

• Co wymyśliła? 

• Co robiła Julka jako mama i jak sobie radziła? 

• Co można jej poradzić na przyszłość? 

• Co powiedziała mama? Jak sądzisz dlaczego? 

 

Na podstawie opowiadania wykonaj ćw. 1/ str.45 – Ćw. do j. polskiego. 

Napisz, w jaki sposób Ty pomagasz mamie – ćw. 2/ str. 45. 

W zeszycie do języka polskiego napisz, co twoja mama robi najlepiej i za co 

chcesz jej podziękować. 

Lekcja 

Temat: Moja kochana mama. 

 

Twoja wypowiedź powinna być zbudowana z minimum 6 zdań. Zrób zdjęcie i 

prześlij do nauczyciela. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FBeDPOfpVuQ
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Pisownia „nie” z czasownikami. 

Zapamiętaj! Zapisz zielonym kolorem w zeszycie. 

Nie z czasownikami piszemy zawsze oddzielnie. 
 

A teraz dopisz czasowniki według wzoru – ćw. 3/ str. 45. 

Przerwa: uchyl okno i wykonaj kilka ćwiczeń rozciągających. 

Czasowniki z zakończeniem – uje, -ujesz, -uje. 

Zapamiętaj! i zapisz zielonym kolorem w zeszycie: 

W zakończeniach czasowników – uje, - ujesz, -uje zawsze 
piszemy u. 
 

 

Zastąp każdy kwiatek wybranym zakończeniem – ćw. 4/ str. 46 

ZAPROSZENIE – Jak napisać? 

Przypomnij sobie zasady, kliknij w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=uFyiwpvoAV8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uFyiwpvoAV8
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Napisz zaproszenie dla swojej mamy na klasową uroczystość z okazji Dnia Matki 

– pomoc znajdziesz w ćwiczeniach na stronie 47. 

Wymyśl wszystkie potrzebne elementy, np. datę, miejsce spotkania, itp. 

Zrób zdjęcie i wyślij do nauczyciela. 

 

 

Zasady pisania zaproszeń można zapamiętać jeszcze łatwiej, naucz się na 

pamięć. Pani polonistka w czwartej klasie zapyta o to! 

 

 

 

Rachunek pamięciowy. 

https://learningapps.org/view297024 

 

https://learningapps.org/view297024
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Mnożenie i dzielenie setek w zakresie 1000. 

Otwórz Podręcznik do matematyki na str. 44 i przeanalizuj zad. 4 – dowiesz się 

jak ułatwić sobie takie obliczenia: 

800 : 200 = 

600 : 300 = 

ZAPAMIĘTAJ - dzielenie sprawdzaj za pomocą mnożenia! 

800 : 200 = 4       bo 4 · 200 = 800 

600 : 300 = 2       bo 2 · 300 = 600 

Poćwicz zdobyte umiejętności i wykonaj zadania z Ćwiczeń na str. 59. 

Zrób zdjęcie i prześlij! 

Zadania dodatkowe dla tych, którzy lubią matematykę. 

Podręcznik do matematyki – zad. 1, 2, 3/ str. 44. Powodzenia! 

 

Prezent dla mamy – kwiatek z papieru. 

Przygotuj sobie: 3 kolorowe kartki, nożyczki, klej, puchate patyczki lub 3 patyki 

do szaszłyków, ołówek, mały słoiczek lub wazonik. 

 

 

Wykonaj kwiaty i podaruj Mamie! 

Złóż życzenia. 

Zrób zdjęcie i przyślij! 

https://www.youtube.com/watch?v=APM8d0LoVJU 

 

Powodzenia! 

https://www.youtube.com/watch?v=APM8d0LoVJU
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ŚRODA – 27 MAJA 

 

Potrzebne będą: podręczniki, zeszyty, ćwiczenia, różne gazety i czasopisma, 

jeśli masz w domu. 

 

Krąg tematyczny: W świecie książek. 

Temat: Kto lubi czytać? Świat gazet i czasopism. 

 

Cele:  

• poznasz korzyści płynące z czytania książek 

• ponumerujesz zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń 

• przypomnisz zasady szanowania książek 

• pomnożysz i podzielisz setki w zakresie 1000, poznasz kwintal 

• wskażesz różnice między czasopismami 

Każdy z Was lubi czytać książki. Często macie swoje ulubione pozycje. Dzisiaj 

dowiecie się, co o czytaniu książek myślał Adam. 

Polecenie 1. 

Otwórz „czytankę” na str. 30 i 31 i przeczytaj opowiadanie „Sposób na 

Adama”. 
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Odpowiedz na pytania: 

• Co Adam myślał oczytaniu książek i chodzeniu do biblioteki? 

• Jaki sposób na Adama znalazła pani bibliotekarka? 

• Jaka książka spodobała się Adamowi? 

Polecenie 2. 

A teraz przejdź do Ćwiczeń i wykonaj ćw. 1/ str. 26 – podkreśl odpowiednie 

zdania i uporządkuj. 

Następnie pomóż pani bibliotekarce uporządkować książki na półce zgodnie z 

kolejnością alfabetyczną – ćw. 2. 

Przerwa: kliknij w link i ćwicz: 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

Każdy z Was wie, że o książki należy bardzo dbać. Oto niektóre zasady, które 

ułożyły dzieci z innej szkoły; 

• Myj ręce przed czytaniem. 

• Nie zaginaj rogów kartek. 

• Nie wyrywaj kartek z książek. 

• Nie rysuj, nie pisz w książce. 

• Nie zaginaj cienkich książek w rulon. 

Wykonaj ćw. 4/ str. 27, a poznasz więcej zasad dotyczących szanowania książek. 

Zapis w zeszycie: 

Lekcja 

Temat: W świecie książek i czasopism. 

Przerwa: czas na drugie śniadanie. 

 

SMACZNEGO! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs
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Mnożenie i dzielenie setek w zakresie 1000. 

Rachunek pamięciowy. 

Wejdź na Eduelo i rozwiąż zadania. 

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

Polecenie 4. 

Kwintal i kilo. 

W potocznym języku polskim słowo kilo oznacza kilogram, jednak jest to 

niepoprawne zastosowanie tego przedrostka. 

Popatrz na zad. 2 w Ćwiczeniach do matematyki na str. 60 i przeanalizuj. 

 

Rozwiąż zad. 4/ str. 61 (ćwiczenia) i odczytaj hasło. 

Zapamiętaj!  

Zapisz zielonym kolorem w zeszycie do matematyki. 

KWINTAL to 100 kilogramów 
q - kwintal 
1q = 100 kg 

 

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

Lekcja 

Temat: Kwintal i kilo. 

Jako ćwiczenie wykonaj zad. 5/ str. 61 oraz 1 i 3/ str. 60. 

 

Przerwa: zaśpiewaj piosenkę „Walczyk dla mamy”: 

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

ŚWIAT GAZET I CZASOPISM 

Skąd czerpiemy informacje o bieżących wydarzeniach? 

 

 

Oto odpowiedź! 

 

 

 

Pooglądaj zgromadzone w domu gazety i czasopisma. Zobacz, czym się różnią? 

 

Odpowiedź znajdziesz w „czytance” na str. 33 – przeczytaj  „Czas na pisma”. 

Zapisz w zeszycie tytuły czasopism, jakie znajdują się w twoim domu. 

 

 

Polecenie 5. 

Otwórz Ćw. do j. polskiego na str. 29 i uzupełnij ćw. 1 i 2. 

Zapisz w zeszycie do j. polskiego zielonym kolorem: 

https://www.youtube.com/watch?v=FBeDPOfpVuQ
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W tytułach czasopism wszystkie wyrazy zapisujemy wielką literą, 
oprócz takich jak: i, w, na, które są w środku tytułu. 

 
Przykłady: 

„Człowiek i Przyroda” 
„Kurier Codzienny” 

 
 

 

 

Przypominamy sobie jak napisać ogłoszenie? 

Przypomnij sobie i zapamiętaj – potrzebne w klasie czwartej! 
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W ćw. do j. polskiego na str. 30 (ćw. 2) – pomóż chłopcu napisać ogłoszenie do 

gazety. 

Polecenie 6. 

Napisz samodzielnie w zeszycie ogłoszenie o zaginionym kocie lub psie. 

Zrób zdjęcie ogłoszenia i prześlij do nauczyciela. 

Termin: 30 maja (sobota). 

Podsumowanie: 

Dokończ zdanie: Książka jest ważna w moim życiu, ponieważ …………… . 
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DLA CIEKAWSKICH! Jak powstaje książka? 

Kliknij w link i oglądaj. Film trwa ok. 2 minuty: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oo0bSS0bNIs 

Jak powstaje gazeta? Film trwa ok. 5 minut, kliknij w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=XUx7dK47Gls 

 

Powodzenia! Następne spotkanie w czwartek! 

W piątek omawiamy „Karolcię”! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oo0bSS0bNIs
https://www.youtube.com/watch?v=XUx7dK47Gls

