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Edukacja wczesnoszkolna – klasa III a – zestaw 22 

 

Zielona Góra, 04 czerwca 2020 r. 

 

Witam Trzecioklasistów! 

Zaczynamy ciekawe tematy, które dotyczą dzieci. Dowiecie się wielu 

interesujących rzeczy, przypomnicie sobie o waszych prawach i 

obowiązkach. 

 

   

 

CZWARTEK – 04 CZERWCA 

Potrzebne będą: zeszyty, ćwiczenia, podręczniki 

Krąg tematyczny: W świecie dzieci. 

Temat: Nasze podwórko. 
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Cele: 

• wypowiesz się na temat samodzielnie przeczytanego fragmentu książki 

• wykorzystasz zdobytą wiedzę w zadaniach tematycznych 

• poznasz nowe znaki rzymskie 

• nauczysz się piosenki 

POZNAJEMY SWOJE PRAWA 

Spróbuj odpowiedzieć na pytania: 

- Co to znaczy mieć prawo do czegoś? 

- Dlaczego są ustanawiane prawa? 

- Dlaczego swoje prawa mają również dzieci? 

Jak bawiły się dzieci 100 lat temu?  https://www.youtube.com/watch?v=fsQmVJLZcqM 

Polecenie 1. 

Otwórz „czytankę” i przeczytaj tekst „Drzewo do samego nieba” i sprawdź, czy 

uważnie czytałeś odpowiadając na pytania: 

• Jak wyglądało podwórko, na którym stało drzewo? 

• Czym różniło się od podwórek na nowych osiedlach? 

• Jaką rolę odgrywało drzewo w życiu dzieci? 

• Jak chłopcy spędzali czas na podwórku? 

• Jakie były ich ulubione zabawy? 

• Jakie relacje łączyły chłopców z sąsiadką – panią Rachlińską? 

Sprawdź się poprzez test – ćw. 1/ str. 50 (Ćwiczenia do j. polskiego). 

Następnie w ćw. 2 – dokończ zdania. 

A w ćw. 3 – pokoloruj tym samym kolorem wyraz i jego wyjaśnienie. 

Przerwa: znajdź w domu dwie małe piłeczki i zabaw się w żonglowanie. Mogą 

to być również dwa klocki, dwa papierowe kubeczki, dwie maskotki. 

Miłej zabawy! 

 

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

Napisz w zeszycie kilka zdań o 

tym, czym stało się drzewo dla 

bohaterów książki. Dlaczego było 

tak ważne. 

Lekcja 

Temat: Nasze drzewo. 

W ćw. 5 znajdziesz wyrażenia, 

które możesz wykorzystać w swojej 

wypowiedzi. 

Zrób zdjęcie i wyślij! 

 

 

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA – CO TO TAKIEGO? 
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Państwo polskie również podpisało konwencję i zobowiązało się przestrzegania 

zawartych w niej praw. Obowiązuje u nas od ponad 20 lat. 

 

PISOWNIA  „NIE” Z PRZYMIOTNIKAMI. 

 

Zapisz w zeszycie do języka polskiego zielonym kolorem: 

NIE z przymiotnikami najczęściej piszemy łącznie. 
 

 

TRENING GRAMATYCZNY 

Otwórz „czytankę”  i wykonaj ćw. ze  strony 49. 

Ćwiczenie 2 i 3 zapisz w zeszycie do języka polskiego. 

Przerwa: czas na drugie śniadanie: 

    

Smacznego! 
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ZNAKI RZYMSKIE. ODCZYTYWANIE I PISANIE DAT I LICZB. 

Rachunek pamięciowy. 

 

Przypomnienie i utrwalenie znaków rzymskich do 12, kliknij w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=vxaBfa6TiVo 

 

 

 

 

 

To znaki rzymskie, które już doskonale znacie. 

 

 

 

 

A tak zapisujemy kolejne liczby. Przepisz do zeszytu: 

Lekcja 

Temat: Znaki rzymskie. 

13 – XIII to 10 i 3 

14 – XIV to 10 i 4 

15 – XV to 10 i 5 

16 – XVI to 10 i 6 

17 – XVII to 10 i 7 

https://www.youtube.com/watch?v=vxaBfa6TiVo
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18 – XVIII to 10 i 8 

19 – XIX to 10 i 9 

Liczbę 20 zapisujemy XX. 

Liczbę 30 zapisujemy XXX. 

 

Do zapisywania większych liczb używa się liter: 
 

XL – 40 
L – 50 

C – 100 
D – 500 

M – 1000 
 

 

Odczytaj duże liczby zapisane znakami rzymskimi – ćw. 2/ str. 53 – zapisz w 

zeszycie. 

W ramach ćwiczeń wykonaj zadania ze strony 67 – Ćwiczenia do matematyki. 

Zrób zdjęcie i wyślij do nauczyciela. 

Uwaga! 

Nie wystarczy zapoznać się z tymi znakami, należy się ich nauczyć. Będą 

bardzo potrzebne w klasie czwartej!!!!! 

PIOSENKA  „Na cztery i na sześć”. 

Tekst piosenki: 
 

1.Czasem biegnie przez podwórko, 

czasem chowa się za chmurką, 

czasem ma we włosach kwiat - 

taka piosenka na kilka lat. 
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Ref. Na cztery i na sześć, 

na słońce i na deszcz, 

na cztery i na pięć, 

więc śpiewaj, gdy masz chęć! 

Na cztery i na trzy, 

na uśmiech i na łzy, 

na cztery i na dwa, 

więc śpiewaj tra la la! 

 

2.Czasem kryje się pod liściem, 

czasem w kropli deszczu błyśnie, 

czasem ją zanuci wiatr - 

taką piosenkę na kilka lat. 

 

Ref. Na cztery i na sześć, 

na słońce i na deszcz, 

na cztery i na pięć, 

więc śpiewaj, gdy masz chęć! 

Na cztery i na trzy, 

na uśmiech i na łzy, 

na cztery i na dwa, 

więc śpiewaj tra la la! 

 

3.Wszędzie chodzi razem z nami, 

nocą sypia pod gwiazdami 

albo śpiewa w naszych snach - 

taka piosenka na kilka lat. 

 

Ref.Na cztery i na sześć, 

na słońce i na deszcz, 

na cztery i na pięć, 

więc śpiewaj, gdy masz chęć! 

Na cztery i na trzy, 

na uśmiech i na łzy, 
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na cztery i na dwa, 

więc śpiewaj tra la la! 

Naucz się na pamięć pierwszej zwrotki i refrenu – masz na to tydzień! 

https://www.youtube.com/watch?v=_SQRPS7ayNI 

 

TRENING MATEMATYCZNY – DOSKONALENIE LOGICZNEGO MYŚLENIA 

Na str. 52 w Podręczniku do matematyki znajdują się zadania, które nie są 

łatwe. Liczę na to, że rozwiążecie jak najwięcej z nich. Minimum to 4 zadania 

– możesz wybrać spośród siedmiu. 

Powodzenia! 

 

 

 

Uwaga!   Przygotuj się do testu, powtórz wiadomości o przymiotnikach, 

czasownikach i rzeczownikach. Eduelo – poniedziałek. 

https://www.youtube.com/watch?v=_SQRPS7ayNI
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PIĄTEK – 05 CZERWCA 

 

 

Krąg tematyczny: W świecie dzieci. 

Temat: Mamy swoje prawa. 

Cele: 

• poznasz swoje prawa i dokument, w którym są zapisane 

• przeczytasz wiersz z odpowiednią intonacją 

• poznasz liczby do 100 000 

• wykonasz ćwiczenia językowe 

ROZSZERZENIE ZAKRESU LICZBOWEGO DO 100 000 

Rachunek pamięciowy: 

Ile brakuje liczbie 157 do najbliższej setki? 

Ile brakuje liczbie 283 do najbliższej setki? 

Ile brakuje liczbie 464 do najbliższej setki? 

Ile brakuje liczbie 595 do najbliższej setki? 

Ile brakuje liczbie 678 do najbliższej setki? 

Ile brakuje liczbie 801 do najbliższej setki? 
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Ile brakuje liczbie 1500 do najbliższego tysiąca? 

Ile brakuje liczbie 2800 do najbliższego tysiąca? 

Ile brakuje liczbie 4600 do najbliższego tysiąca? 

Ile brakuje liczbie 5900 do najbliższego tysiąca? 

Ile brakuje liczbie 6700 do najbliższego tysiąca? 

Ile brakuje liczbie 7900 do najbliższego tysiąca? 

Ile brakuje liczbie 8100 do najbliższego tysiąca? 

Poproś Dorosłego, by sprawdził Twoje odpowiedzi. 

 

Przypomnienie: 

 

Polecenie 1. 

Przeanalizuj zadania 1 i 2 na stronie 54 w Podręczniku do matematyki. 

Zapis w zeszycie do matematyki: 

Lekcja 

Temat: Poznajemy liczby do 100 000. 
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Polecenie 2. 

Przyjrzyj się liczbom w tabeli. Która z nich jest największa? Co zauważasz? 

setki 
tysięcy 

dziesiątki 
tysięcy 

jedności 
tysięcy 

setki dziesiątki jedności 

   1 0 0 
  1 0 0 0 

 1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 

 

Polecenie 3. 

Poćwicz swoje umiejętności – Podręcznik/ str. 55 

Zad.5 – wskaż największą i najmniejszą liczbę w każdym rzędzie 

Zad. 6 – odczytaj z liczników , ile kilometrów przejechał każdy samochód? 

Zad. 7 – porównaj liczby, przeczytaj informacje poniżej zadania i zapamiętaj! 

Przerwa: wstań i wykonaj ćwiczenia głowy: skłon w przód, w tył, na boki. Kreśl 

ósemki ręką lewą, teraz ręką prawą. Wykonaj 5 skłonów i 5  przysiadów. 
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TRENING MATEMATYCZNY 

Wykonaj ćwiczenia na str. 68 – sprawdź swoje umiejętności. (Ćw. do matem.). 

 

O PRAWACH DZIECKA 

 

Polecenie 4. 

Otwórz „czytankę” na str. 50, 51 i przeczytaj wiersz „O prawach dziecka”. 

• O jakich prawach dziecka jest mowa w wierszu? 

• Uzupełnij ćw. 1/ str. 52 

• Wypisz w zeszycie do j. polskiego prawa, o których jest mowa w wierszu. 

• Wybierz jedno ważne dla ciebie prawo i napisz dlaczego tak uważasz. 

• Zrób zdjęcie i wyślij do nauczyciela! 

Lekcja 

Temat: Prawa dziecka. 

Oceń prawdziwość zdań w ćw. 2/ str. 53. 

Przerwa: czas na drugie śniadanie: 
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         SMACZNEGO! 

 

 

ĆWICZENIA JĘZYKOWE 

Ćw. 3 / str. 53– wykreśl wyrazy o znaczeniu podobnym i odczytaj hasło. 

Ćw. 4 – zamiana zdań złożonych na pojedyncze wg wzoru. 

 

KTO NAM MOŻE POMÓC? 

Prawa dzieci są zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka. 

W Polsce ochroną praw dziecka zajmuje się Komitet Ochrony Praw Dziecka i 

Rzecznik Praw Dziecka. 

 

Podsumowanie: 

Dzieci mają również obowiązki: w domu, w rodzinie, w szkole, wśród 

rówieśników, itp. Odpowiedz na pytanie: 

Dlaczego wywiązywanie się ze swoich obowiązków jest ważne? 
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PONIEDZIAŁEK – 08 CZERWCA 

Potrzebne będą: podręczniki, zeszyty, ćwiczenia 

 

 

Krąg tematyczny: W świecie dzieci. 

Temat: Mamy swoje marzenia. 

Cele:  

• przeczytasz wiersz z odpowiednią intonacją 

• wypowiesz się o bohaterach wiersza 

• utrwalisz zasady pisowni wyrazów z rz i ó 

• poszerzysz zakres liczbowy do miliona 

• poznasz cykl rozwojowy motyla 

Zastanów się kogo zabrałbyś, gdybyś wybierał się na wędrówkę? 

Polecenie 1. 

W „czytance” na str. 52, 53 przeczytaj piękny wiersz „Wędrówka”. 

• Jak myślisz, dokąd wybiera się osoba mówiąca w wierszu i kogo jest 

gotowa ze sobą zabrać? 

• Jak myślisz, co mogła czuć ta osoba, podejmując decyzję o opuszczeniu 

swojego domu? 
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Na podstawie wiersza wykonaj ćw. 1/ str. 54: 

- pokoloruj pasujące do siebie części zdań 

- narysuj miejsce, do którego chcieli dojść wędrowcy 

- czego brakuje wędrowcom? 

 

 

 

 

PISOWNIA WYRAZÓW Z „RZ” I „Ó” – PRZYPOMNIENIE. 
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Przyjrzyj się liście wyrazów z trudnościami ortograficznymi i uzupełnij ćw. 2/ str. 

55. 

Zastąp podkreślone fragmenty zadań wyrazami z ramki. Przepisz zmienione 

zdania do zeszytu – ćw. 3/ str. 55. 

Lekcja 

Temat: Nasze marzenia. 

 

Może się okazać, że niektórzy mają już zrobione poniższe ćw. z „Potyczek”. 
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WYRAZY Z „RZ”, KTÓRE TRZEBA ZAPAMIĘTAĆ 

Przygotuj Potyczki ortograficzne na str. 26 i uzupełnij ćw. 7. 

WYRAZY Z „RZ” PO SPÓŁGŁOSKACH 

Uzupełnij ćw. 4/ str. 20 – Potyczki 

WYRAZY Z „RZ” ZAKOŃCZONE NA – ARZ, - ERZ 

Potyczki ortograficzne – ćw.2 i 3/ str. 22 
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ROZSZERZENIE ZAKRESU LICZBOWEGO DO MILIONA 

Rachunek pamięciowy. 

Licz tysiącami w przód do 100 000. 

Licz tysiącami w tył do 100 000. 

Odczytaj liczby zapisane w tabeli: 

miliony tysiące setki 
s d j s d j s d j 

    1 0 0 0 0 
   1 0 0 0 0 0 
  1 0 0 0 0 0 0 

    

Zapisz w zeszycie do matematyki: 

Lekcja 

Temat: Poznajemy milion. 

 

Tysiąc tysięcy to milion. 
1000 000 

 

W Podręczniku do matematyki na str. 56  w ćw. 2 – przyjrzyj się, jak zapisujemy 

liczby wielocyfrowe: 

Zapisz te liczby w zeszycie. 

Porównaj liczby – ćw. 3/ str. 56. 

Która z liczb jest większa? – ćw. 5, 6, 7/ str. 57. 

Przerwa: czas na drugie śniadanie:  

Zrób sobie pyszną kanapkę z warzywami! 
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TRENING MATEMATYCZNY 

W  ramach sprawdzenia swoich umiejętności wykonaj zadania ze str. 69 z 

Ćwiczeń do matematyki. 

 

OD POCZWARKI DO MOTYLA – CYKL ROZWOJOWY MOTYLA 

Kliknij w link i oglądnij film: Cud narodzin motyli. 

https://www.youtube.com/watch?v=3HvR0aETxOA 

To samo przedstawione jest na planszy, przyjrzyj się uważnie! 

 

Narysuj na kartce z bloku rysunkowego schemat rozwoju motyla i podpisz etapy 

jego rozwoju. 

Zrób zdjęcie i prześlij do nauczyciela! 

Podsumowanie: 

 W zeszycie do j. polskiego napisz kilka zdań (min. 6 zdań) na temat swojego 

największego marzenia. 

Jeśli marzysz o „szóstce” zrób zdjęcie i prześlij do nauczyciela! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3HvR0aETxOA
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SPRAWDZIAN – TEST NA EDUELO! 

WEJDŹ NA EDUELO I WYPEŁNIJ TEST! 

 

Kliknij w link: 

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

Powodzenia! 

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

