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Edukacja wczesnoszkolna – klasa III a – zestaw 24 

Zielona Góra, 15 czerwca 2020 r. 

 

PONIEDZIAŁEK – 15 CZERWCA 

Witam! 

Dzisiaj ostatni raz przesyłam do Was zadania. Dotarliśmy prawie do końca 

roku szkolnego. Będziecie mieli jeszcze kilka dni na utrwalenie umiejętności i 

wiadomości, które poznaliście i które będą bardzo potrzebne w klasie 

czwartej. 

Krąg tematyczny: W Europie. 

 

Temat: Przygody psa Lampo. 

Cele: 

 wypowiesz się o przygodach Lampo 

 ustalisz plan wydarzeń 

 opiszesz bohatera lektury 

 wymyślisz nowe zakończenie książki 

 utrwalisz gramatykę i ortografię 

 wykonasz działania w zakresie miliona 

 

 

Witam dzisiaj wszystkich, którzy mają w domu psa, kota, inne zwierzęta i 

tych, którzy nie mają zwierząt ale bardzo je kochają i są ich przyjaciółmi. 

Polecenie 1. 

Uzupełnij metryczkę lektury – Ćw. do j. polskiego/ ćw. 1/ str. 65. 
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PORTRET LAMPO 

 

 

Polecenie 2. 

Znajdź w książce fragment opisujący wygląd Lampo w momencie, w którym 

pojawił się na stacji w Marittimie. Narysuj go w zeszycie do j. polskiego. 

Oglądnij film, który może pomóc ci w rysowaniu, kliknij w link: 

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

Odpowiedz na pytania: 

- W jaki sposób traktowali Lampo mieszkańcy Marittimy? 

- Do kogo pies przywiązał się najbardziej? 

- W jaki sposób okazywał miłość i przywiązanie do swoich opiekunów. 

Opisz w zeszycie wygląd i zachowanie psa według planu: 

1. Wygląd psa – wielkość, rasa, kolor i rodzaj sierści, wygląd głowy i tułowia. 

2. Cechy charakteru – jakim był psem. 

3. Sposób zachowania – jego zwyczaje i stosunek do ludzi. 

4. Twoje zdanie na temat Lampo. 

Możesz wykorzystać słownictwo z ćw. 5/ str. 66. 

Zrób zdjęcie i wyślij do nauczyciela. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gxqKdRSxgqg
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MNOŻYMY I DZIELIMY DUŻE LICZBY 

Rachunek pamięciowy. 

Podaj sumę liczb: 243 i 444 

Podaj sumę liczb: 673 i 125 

Podaj różnicę liczb: 555 i 222 

Podaj iloczyn liczb: 10 i 10 

Podaj iloraz liczb: 81 i 9 

Na dobry początek otwórz Podręcznik do matematyki i rozwiąż zadania z serii; 

„Pomyślę i rozwiążę”. Odpowiedzi zapisz w zeszycie: 

Lekcja 

 Temat: Mnożymy i dzielimy duże liczby. 

Polecenie 3. 

Przygotuj Ćw. do matematyki na stronie 74 i 75: 

Ćw. 1 – spróbuj obliczyć, poproś Dorosłego o sprawdzenie lub podpowiedź 

Ćw. 3 i 4 – pod każdą podaną liczbą zapisz liczbę zgodnie z poleceniami w 

ćwiczeniach 

Ćw. 5 – przeczytaj uważnie treść zadania, przeanalizuj i oblicz 

Ćw. 6 – wykonaj obliczenia – poproś Dorosłego o sprawdzenie 

Ćw. 7 i 8- przeanalizuj dokładnie treść zadań i rozwiąż. 

Powodzenia! 

Polecenie 4.  

Przypomnij sobie przygody naszego bohatera Lampo i uporządkuj wydarzenia – 

Ćw. do j. polskiego – str. 67/ ćw. 1. 

Przerwa: zjedz drugie śniadanie, zrób sobie dobrą kanapkę. 
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„O psie który jeździł koleją” to piękna opowieść o przyjaźni pomiędzy 

człowiekiem a psem, o oddaniu i całkowitym poświęceniu. Historia, która od lat 

jest uwielbiana przez wszystkie dzieci. Mam nadzieję, że historia Lampo bardzo 

się wam spodobała. Przykro, że finał jest bardzo tragiczny. Mimo wszystko pies 

dokonał wielkiej rzeczy i wykazał się niesamowitą odwagą i oddaniem.  

Polecenie 5. 

Sprawdź w książce miasta, które odwiedził Lampo w czasie swoich podróży. 

Polecenie 6. 

Zaznacz na mapie Włoch trasę podróży Lampo – ćw. 3/ str. 67. 

 

UTRWALENIE GRAMATYKI 

Ćw. 7 – uzupełnij tabelę odpowiednimi czasownikami 

Ćw. 8 – wpisz wyrazy we właściwe miejsca w tabeli. 
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Podsumowanie: 

Ułóż ustnie inne zakończenie lektury „O psie, który jeździł koleją”. Opowiedz 

Dorosłemu. 

 

  

 

 

PIĄTEK – 19 CZERWCA 

Krąg tematyczny: Wkrótce wakacje. 

Temat: Dzień taty. 

Cele: 

 przeczytasz opowiadanie i odpowiesz na pytania 
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 zredagujesz pisemną wypowiedź na temat zajęć z tatą 

 rozwiążesz zadania matematyczne 

 wykonasz prezent dla taty 

Dzień Ojca jest obchodzony w wielu krajach w różnych terminach. 

W Polsce obchodzimy go 23 czerwca od 1965 roku. Dzień ten ustalono po to, by 

uhonorować miejsce taty w rodzinie i społeczeństwie. 

Polecenie 1. 

Otwórz „czytankę” na str. 64 i przeczytaj opowiadanie pt. „Czarodziej”. 

Odpowiedz ustnie na pytania: 

 Co się wydarzyło w środę w domu chłopca? 

 Jakie życzenia miał tata, gdy pojawił się  nim czarodziej? 

 Co się zmieniło, gdy czarodziej spełnił życzenie taty? 

 Dlaczego tata chciał mieć „normalną” rodzinę? 

 Dlaczego ta rodzina nie była idealna wg taty? 

 Jakie uczucia łączyły członków tej rodziny? 

 Dlaczego tak sądzicie? 

 Dlaczego tata nie czuł się dobrze w wyczarowanej rodzinie? 

Polecenie 2. 

Napisz w zeszycie kilka zdań na temat co można robić z tatą i co lubisz 

najbardziej z nim robić? 

Polecenie 3. 

Na podstawie opowiadania uzupełnij ćw. 1, 2 i 3 ze str. 72 (Ćw. do j. polskiego). 

 

POWTARZAMY ORTOGRAFIĘ 

Utrwal pisownię wyrazów z CH, H, RZ, Ż, Ó I U – uzupełnij ćw.5/ str. 73. 

W razie trudności skorzystaj ze słownika ortograficznego! 



7 
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W WOLNYM CZASIE 

Przygotuj prezent dla taty. Nie musisz robić dzisiaj, masz czas do 23 czerwca. 

Oto kilka pomysłów, kliknij w link: 

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

Pamiętaj,   aby w tym dniu złożyć tacie życzenia! 

Możesz też wykonać laurkę. 

Powodzenia! 

 

UTRWALENIE UMIEJĘTNOŚCI RACHUNKOWYCH I PRAKTYCZNYCH 

Zapis w zeszycie do matematyki: 

Lekcja 

Temat: Utrwalenie wiadomości i umiejętności rachunkowych. 

- dodawanie i odejmowanie kilku liczb dwucyfrowych – zad. 1/ str. 63 

- odczytywanie godzin na zegarach – zad. 2 

- obliczanie obwodu figur, odczytywanie i porównywanie temperatur – zad.3 i 4 

- mnożenie i dzielenie – zad. 5/ str. 64 

- obliczenia pieniężne – zad. 6 

- obliczanie pojemności – zad. 7 

- zapisywanie liczb w zakresie miliona – zad. 8 

- obliczanie sum i różnic – zad. 11/ str. 65 

- rozwiązywanie zadań tekstowych – zad. 12 i 13. 

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

Otwórz „czytankę” na str. 70 i przeczytaj tekst „Skok w nieznane”. 

Odpowiedz, kogo lub czego obawiają się dzieci w czwartej klasie uzupełniając 

ćw. 2 i 3/ str. 80 – Ćw. do języka polskiego. 

Polecenie 5. 

Na zakończenie naszych zmagań dokończ zdania – ćw. 4 oraz przeczytaj list i 

uzupełnij go zgodnie z poleceniem – ćw. 5/ str. 81. 

 

Na tym kończymy nasze naukowe zmagania. W pozostałe dni nie będzie już 

konspektów lekcji i zadań do wykonania.  

Ostatnie dni przeznacz na utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności: 

MATEMATYKA 

Podręcznik zadania od str. 66 do 69. 

Ćwiczenia do matematyki: od str. 78 do 85. 

JĘZYK POLSKI 

Ćw. do j. polskiego: od str. 86 do 90. 

 



10 
 

Bardzo Wam dziękuję za to, że razem udało nam się przejść przez ten 

trudny czas. Teraz już odpoczniecie. Pewnie te wakacje będą trochę inne niż 

zwykle, ale jestem przekonana, że będzie wesoło! 

Życzę Wam bezpiecznych i radosnych wakacji! Dbajcie o swoje zdrowie! 

 

 

 

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE! 

Wszystkie ważne informacje są zamieszczane na bieżąco na stronie szkoły.  

Poproście Rodziców, by tam zaglądali. 

 

ZWROT PODRĘCZNIKÓW 

Informacja jest na stronie szkoły. Podręczniki mogą zanieść do szkoły rodzice. 

Należy oddać: 

Podręcznik do j. polskiego – dwie części – 3 i 4. 

Podręcznik do matematyki – część 2. 

Podręcznik do muzyki, te osoby, które otrzymały razem z 4 częścią podręcznika 

do języka polskiego. 

 

Do zobaczenia w szkole! 


