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Edukacja wczesnoszkolna – klasa III a – zestaw 23 

Zielona Góra, 09 czerwca 2020 r. 

 

Witajcie! 

Dużymi krokami zbliżamy się do końca roku szkolnego. Bardzo dobrze 

pracujecie, więc już wkrótce doczekacie się upragnionych wakacji. Tymczasem 

przed nami jeszcze trochę nauki. 

 

 

WTOREK – 09 CZERWCA 

Krąg tematyczny: W Europie. 

Temat: Nasi sąsiedzi. Poznajemy kraje europejskie. 

 

 

 

Cele: 

 odpowiesz na pytania do przeczytanych tekstów 

 zdobędziesz informacje o Unii Europejskiej 

 wyszukujesz i nazywasz państwa na mapie Europy 

 poćwiczysz dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych 
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Polecenie 1. 

Przeczytaj informacje o europejskich sąsiadach Polski – „czytanka”/ str. 58, 59 i 

oglądnij położenie tych krajów na mapie zamieszczonej poniżej. Następnie 

korzystając ze zdobytych wiadomości uzupełnij ćw. 1 i 2 / str. 60 (Ćwiczenia). 

 

 

A teraz przeczytaj informacje w ćw. 7/ str. 62 i wklej zdjęcia we właściwych 

miejscach. 

Otwórz zeszyt do j. polskiego i odpowiedz pisemnie na pytania: 

 Do których naszych sąsiadów możemy pojechać bez paszportu? 

 Którzy z naszych sąsiadów nie mają dostępu do morza? 

Lekcja 

Temat: Kraje europejskie. 

 

Przerwa: zaśpiewaj poznaną ostatnio piosenkę. 
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DODAWANIE I ODEJMOWANIE LICZB WIELOCYFROWYCH 

Rachunek pamięciowy. 

Odczytaj głośno liczby i policz ich sumy lub różnice – ćw. 2 i 3/ str. 70 (Ćw.). 

10 000 + 8 000 = 18 000 

dziesięć tysięcy + osiem tysięcy = 18 tysięcy 

100 000 – 80 000 = 20 000 

sto tysięcy – osiemdziesiąt tysięcy = dwadzieścia tysięcy 

 

Polecenie 2. 

Rozwiąż zadania tekstowe z Ćwiczeń- zad. 5,6 i 7/ str. 70, 71. 

 

Przerwa: czas na drugie śniadanie: 

        SMACZNEGO! 

 

TRENING MATEMATYCZNY – ZADANIA NIEOBOWIĄZKOWE 

Chcesz się sprawdzić? – rozwiąż zad. ze str. 58 – Podręcznik do matematyki. 

 

Polecenie 3. 

Wróć do „czytanki” na str. 60 i przeczytaj tekst „Dwa tygodnie w Europie”. 

Możesz poprosić Dorosłego o wspólne czytanie tekstu. 
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Dowiesz się z niego pewnych informacji o krajach Europy i przeczytasz jaki 

konkurs wygrał Wojtek. 

Unia Europejska to grupa 27 krajów w Europie. 

Kraje te połączyły się, 

aby ludziom żyło się lepiej, łatwiej i bezpieczniej. 

Postanowiły one współpracować i pomagać sobie nawzajem. 

W waszej „czytance” jest mowa o 28 krajach, ale obecnie Unia liczy 27 państw 

członkowskich. Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 

2020 r. 

 

Oglądnij na mapie, gdzie położone są poszczególne kraje. 
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DLA CIEKAWSKICH – WIADOMOŚCI O UNII EUROPEJSKIEJ 

Możesz poznać historię UE, hymn i flagę i wiele innych informacji.        

      

 

Kliknij w link i poczytaj: 

https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_pl 

Wiadomości przydadzą się na lekcje w starszych klasach. 

 

Polecenie 3. 

Otwórz Ćw. j. polskiego na str. 63, 64 i uzupełnij zadania: 

- ćw. 3 – zmień zdania tak, aby użyć przymiotników 

- ćw. 5 – jakie kraje trzeba przejechać, aby z Polski dostać się do Włoch. 

 

Podsumowanie: 

Na zakończenie „SMAKOŁYKI Z RÓŻNYCH KRAJÓW” – oglądnij i jeśli masz 

ochotę przeczytaj informacje o smacznych potrawach z różnych krajów. 

Informacje – „czytanka” – str. 62, 63. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_pl
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ŚRODA – 10 CZERWCA 

Krąg tematyczny: Wkrótce wakacje. 

Temat: Bezpieczne wakacje i wakacyjne plany. 

 

Cele: 

 przypomnisz sobie sposoby udzielania pierwszej pomocy 

 zapamiętasz numery alarmowe 

 rozwiążesz zadania matematyczne 

 uzupełnisz kartkę z kalendarza i wykorzystasz zdobyte informacje 

 wyjaśnisz przysłowia związane z lipcem i sierpniem 

Nasze wakacje są w tym roku pod znakiem zapytania. 

Ale zastanów się w jakim miejscu chciałbyś spędzić wakacje , gdyby było to 

możliwe? 

Czy byłyby to góry, morze, jezioro, a może własny dom? 

Niezależnie od tego gdzie będziesz podczas wakacji, musisz pamiętać o 

bezpieczeństwie. 

Tym, którzy będą na przykład w lesie, udzieliłabym takich rad: 

1.Nie bawimy się zapałkami. 

2.Nie rozpalamy ogniska. 
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3.Nie hałasujemy. 

4.Nie pozostawiamy śmieci. 

5.Nie zrywamy nieznanych roślin. 

 

Polecenie 1. 

W zeszycie do języka polskiego napisz w podobny sposób rady dla tych, którzy 

będą nad wodą. 

Lekcja 

Temat: Moje bezpieczne wakacje. 

 

Polecenie 2. 

Przeczytaj tekst „Potrafię pomóc”- „czytanka”/ str. 66, 67. 

Kliknij w link i oglądnij film na ten sam temat: 

https://www.youtube.com/watch?v=MJ7fP9jAXps 

 

Otwórz Ćwiczenia na str. 76 i uzupełnij ćw. 5. 

 

Przerwa: 

 

Zapamiętaj i zapisz w zeszycie numery alarmowe! 

997 Policja 

998 Straż Pożarna 

999 Pogotowie Ratunkowe 

112 Telefon Alarmowy 

https://www.youtube.com/watch?v=MJ7fP9jAXps
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DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI RACHUNKOWYCH W ZAKRESIE MILIONA. 

 

Rachunek pamięciowy. 

Z podanych cyfr:  5 , 1, 3, 7, 4, 0 utwórz: 

 największą liczbę sześciocyfrową 

 najmniejszą liczbę sześciocyfrową 

 policz ich sumę 

 policz ich różnicę 

Lekcja 

Temat: Liczymy w zakresie miliona. 

 

Otwórz Ćw. do matematyki na str. 72 i 73 i poćwicz swoje umiejętności w 

następujących ćwiczeniach: 

- ćw. 2  i 4 – policz sumy i różnice, 

- ćw. 1 i 3 – przeanalizuj i rozwiąż, czytaj uważnie! 
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DLA CIEKAWSKICH – CO TO JEST GOOGOL? 

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć – rozwiąż krzyżówkę/ ćw. 6. 

 

TRENING MATEMATYCZNY- możesz sprawdzić się po południu. 

W Ćw. do matematyki znajdziesz zadania ze znanej serii „Sprawdzam siebie”. 

Otwórz ćwiczenia na stronie 76 i 77  i wykonaj zadania. Poproś Dorosłego, by 

sprawdził, czy poprawnie wykonałeś? 

POWODZENIA! 

Przerwa: zaśpiewaj poznaną piosenkę „Na cztery i na sześć”, kliknij w link: 

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

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_SQRPS7ayNI
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Polecenie 4. 

Wracamy do „czytanki’ – przeczytaj krótkie informacje na str. 68 i 69. 

Polecenie 5. 

Sprawdź, czy uważnie czytałeś – w Ćw. do j. polskiego – str. 78 i 79. 

 

UWAGA! 

Trochę odpoczniecie, następną lekcje mamy w poniedziałek. 

(11 i 12 czerwca to dni wolne od zajęć edukacyjnych). 

Do poniedziałku – 15 czerwca – postaraj się przeczytać lekturę „O psie, który 

jeździł koleją”. Musimy trochę przyspieszyć. 

 


