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Edukacja wczesnoszkolna – klasa III a – zestaw 21. 

 

Zielona Góra, 02 czerwca 2020 r. 

 

 

Witam! 

Mam nadzieję, że miło spędziliście wczorajszy Dzień Dziecka. 

Dlatego z zapałem przystąpicie do naszych dzisiejszych działań. 

Życzę Wam powodzenia! 

 

 

WTOREK – 02 CZERWCA 

 Potrzebne będą: podręczniki, zeszyty, ćwiczenia, słoik, piasek, kamyczki, 

muszelki, farby, klej ,plastelina lub modelina. 

Krąg tematyczny: Maj wokół nas. 
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Temat: Woda – bezcenny dar. 

 

 

Cele: 

• przeczytasz tekst informacyjny i odpowiesz na pytania 

• rozpoznasz i nazwiesz rodzaje wód 

• poznasz proces krążenie wody w przyrodzie 

• zapiszesz liczby do 10 000 cyframi i słowami 

• wykonasz akwarium 

Czy wiecie jaki obszar zajmują wody i lądy na kuli ziemskiej?  

Znajdź odpowiedź w Internecie lub w Encyklopedii. 
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Woda – bezcenny skarb należy ją oszczędzać. Oto niektóre moje pomysły na to: 

• prysznic zamiast kąpieli w wannie 

• odkręcanie kranu tylko podczas używania wody 

• montujemy urządzenia do kranów optycznie zwiększające strumień wody 

• odkręcamy wodę tylko do płukania zębów 

Znasz inne? Zastanów się! 

Polecenie 1. 

Przeczytaj tekst informacyjny „Wody płynące i stojące” –Podręcznik/ str.38. 

Odpowiedz (ustnie) na wszystkie pytania: 

• Gdzie znajduje się woda? 

• Których wód jest najwięcej? 

• Dlaczego niektóra zbiorniki wodne określa się wodami płynącymi, a inne 

wodami stojącymi? 

• Gdzie biorą początek rzeki? 

• Czym różni się górski potok od strumienia? 

• Do jakich wód zalicza się polne rowy i kanały? 

• Co to jest kanał? 

• Czym charakteryzują się wody stojące? 

• Jaka jest woda w jeziorach i stawach? 

 

Polecenie 2. 

Wybierz cztery pytania i napisz na nie odpowiedzi w zeszycie do języka 

polskiego. 

Pamiętaj – odpowiadamy pełnym zdaniem! 

Lekcja 

Temat: Woda – bezcenny skarb. 
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Polecenie 3.  

Na podstawie zdobytych informacji wypełnij ćw. 1, 6 i 7/ str.38 i 39. Ćwiczenia. 

 

Przerwa: pokaż ruchem czynności: gotowanie, picie, mycie, podlewanie, kąpiel, 

pływanie, gaszenie pożaru. 

 

  

KRĄŻENIE WODY W PRZYRODZIE. 
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Kliknij w link i oglądnij film, który trwa 4 minuty: 

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

A teraz oglądnij schemat zamieszczony w „czytance” na str. 39 i zapamiętaj 

ważne informacje. Przydadzą się w czwartej klasie na przyrodzie. 

Jeśli odpowiesz na te pytania – to znaczy, że uważnie czytałeś: 

• Co dzieje się z parującą wodą? 

• Czy woda w chmurach nie zmienia już stanu skupienia? 

• Co dzieje się z wodą, która spada w postaci deszczu lub innych opadów? 

 

RYMOWANKI Z WODĄ W TLE – utrwalenie wiadomości gramatycznych. 

Rodzina wyrazów – ćw. 2/ str. 39. 

Powiedzenia -  ćw. 4/ str. 40. 

ZAPISYWANIE LICZB DO 10 000 CYFRAMI I SŁOWAMI 

Rachunek pamięciowy. 

Wejdź na Eduelo: 

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

 

Przerwa: czas na drugie śniadanie: 

 

 

 

SMACZNEGO! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ylxVLAxOxDY
https://www.eduelo.pl/logowanie/?backURL=%2Fpanel%2F
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Polecenie 5. 

Przypomnij sobie: 

 

Przygotuj Podręcznik do matematyki na str. 64 i przeanalizuj zad. 1. I 

odpowiedz, która liczba jest najmniejsza i która największa? 

Zapisz liczby według wzoru i odczytaj je – zad. 2/ str.64. Utworzone liczby zapisz 

w zeszycie: 

Lekcja 

Temat: Zapisujemy liczby do 10 000. 

Polecenie 6. 

Wykonaj w zeszycie do matematyki zadania ze str. 65. 

JEZIORO W SŁOIKU 

Przygotuj: słoik (im większy, tym lepszy efekt), muszle, farby, modelinę lub 

plastelinę, piasek, kamyczki. 

• Z modeliny lub plasteliny uformuj rybki, ślimaki i inne zwierzęta żyjące 

w jeziorze. 

• Namaluj lub przyklej na słoiku niebieskie fale. 
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• Na dno słoika wsyp trochę piasku, kamyczki. 

• Na pisku o kamyczkach ułóż muszle i zwierzątka 

• Zalej wodą i zakręć nakrętkę. Akwarium gotowe! 

 

 

Możesz wykorzystać drugi sposób – oglądnij film: 

https://www.youtube.com/watch?v=FZO9DkmVsWE 

Jeśli nie masz potrzebnych materiałów – wykorzystaj inne, która masz w domu! 

Zrób zdjęcie i prześlij! 

 

TRENING MATEMATYCZNY 

Wykonaj ćwiczenia ze str. 49 – Ćwiczenia z matematyki. Są krótkie i łatwe. 

Zadania nieobowiązkowe: Ćwiczenia – str. 48. Powodzenia! 

Podsumowanie: 

Odpowiedz na pytanie:  

Czy życie bez wody byłoby możliwe? Uzasadnij odpowiedź. 

 Podyskutuj z Dorosłym. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZO9DkmVsWE
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ŚRODA – 03 MAJA 

Potrzebne będą: zeszyty, książki, ćwiczenia 

Krąg tematyczny: Maj wokół nas. 

 

Temat: Kto mieszka w jeziorze? 

 

Cele: 

• ocenisz zachowanie bohaterów wiersza 

• rozpoznasz zwierzęta i rośliny wodne 

• nazwiesz największe polskie jeziora 

• poćwiczysz dodawanie i odejmowanie w zakresie 10000. 

 

KTO MIESZKA W JEZIORZE? 

Kliknij w link i oglądnij film, który trwa ok. 3 i pół minuty: 

https://www.youtube.com/watch?v=hxrDjKbuoD4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hxrDjKbuoD4
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Polecenie 1 

Przeczytaj wiersz J. Brzechwy „Żuraw i czapla” – „czytanka” – str. 40, 41. 

• O jakich uczuciach jest mowa w wierszu? 

• Co obraziło czaplę? 

• Dlaczego żuraw i czapla nie mogą się pobrać? 

• Co mogło być przeszkodą w podjęciu wspólnej decyzji? 

Wykonaj ćwiczenia ze str. 42 – Ćw. do j. polskiego. 

 

ROŚLINY I ZWIERZĘTA WODNE – EKOSYSTEM JEZIORA 

 

Polecenie 2. 

Popatrz jak dużo jezior występuje w Polsce: 

 

      

 Poproś Dorosłego, by na mapie Polski w ATLASIE pokazał ci jeziora wymienione 

poniżej w tabeli – to 10 największych jezior w Polsce. 
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W tabelce poniżej znajdziesz 10 największych jezior w Polsce: 

lp. Jezioro 
Powierzchnia 

[km2] 
Województwo 

1 Śniardwy 113,4 warmińsko-mazurskie 

2 Mamry 102,8 warmińsko-mazurskie 

3 Łebsko 71,4 pomorskie 

4 Dąbie 56,0 zachodnio-pomorskie 

5 Miedwie 35,3 zachodnio-pomorskie 

6 Jeziorak 32,2 warmińsko-mazurskie 

7 Niegocin 26,0 warmińsko-mazurskie 

8 Gardno 24,7 pomorskie 

9 Jamno 22,4 zachodnio-pomorskie 

10 Gopło 21,5 kujawsko-pomorskie 
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EKOSYSTEM JEZIORA 

 

Przeczytaj tekst informacyjny „Rośliny i zwierzęta wodne”- „czytanka”/ 42, 43. 

Na podstawie filmu, tekstu i ilustracji wypełnij ćwiczenia na str. 44 – Ćwiczenia. 
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DODAWANIE I ODEJMOWANIE PEŁNYCH TYSIĘCY 

Dzisiaj poćwiczycie dodawanie i odejmowanie pełnych setek i tysięcy. 

Polecenie 3. 

Rachunek pamięciowy 

Oblicz sumy i różnice w pamięci. Poproś Dorosłego, by Cię sprawdzał: 

1300 + 700 = 

1800 – 400 = 

4200 + 600 = 

7900 – 600 = 

6600 + 300 = 

5700 – 300 = 

1800 + 100 = 

3400 – 200 = 

6500 + 300 = 

2800 – 700 = 

 

Dodaj lub odejmij – działania zapisz w zeszycie – ćw. 1/str. 50 /Podręcznik. 

Lekcja 

Temat: dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 000. 

TRENING MATEMATYCZNY 

Otwórz Ćwiczenia do matematyki na str. 66 i zapoznaj się z zadaniami: 

Ćw. 1 – odczytaj z diagramu, ile pakietów sprzedano w poszczególnych dniach i 

poniżej wykonaj polecenia. 

Zrób zdjęcie i wyślij do nauczyciela. 
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Zadania dodatkowe, dla dzieci, które chcą być doskonałe z matematyki; 

Otwórz Podręcznik do matematyki i wykonaj pozostałe ćw. ze str. 50 

Zrób zdjęcie i wyślij do nauczyciela. 

Powodzenia! 

Podsumowanie: odpowiedz na pytanie: Dlaczego trzeba dbać  o czystą wodę? 

 

Uwaga! 

Lekturę „O psie, który jeździł koleją” będziemy omawiać 19 czerwca! 

 

 

 

 


