
CZWARTEK 07.05. 2020 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL.III 

TEMATY DO REALIZACJI 

Edukacja matematyczno-przyrodnicza 

Temat: Obwody – rozwiązywanie zadań. 

Przypomnijcie sobie proszę w jaki sposób obliczaliśmy obwody figur geometrycznych 

(kwadrat, prostokąt, trójkąt)- same kartki w górze- zielone –brawo.  Obwód to długość 

wszystkich boków danej figury, suma długości wszystkich  boków danej figury nazywa się 

odwodem. 

 

Pod. mat.- przyr. s.48 i s.49 

Zad 1.  s.48  

1.trzeba obliczyć obwód całego szkolnego ogródka (prostokąt) 4+3 + 

2.Siatki  nie zakłada się na wejście (1m) 

Zad.2 s.48  kwadrat-ma boki tej samej długości , wszystkie boki równe - 4 x 10 

Zad.3.s.48 

2x 7 cm+6 =                 (może to być trójkąt- jak myślisz?) 

 

4  x ?  cm =                 (  kwadrat ? )  kwadrat ma boki tej samej długości , więc jeden bok 

kwadratu o obwodzie 20cm ma długość  

20 cm :4= ? cm 

 

2 x 6 cm +    2 x    ?  cm    =         (prostokąt 

Zad.4 s.48  

Przypomnij sobie  co są proste prostopadłe i proste równoległe. 

Ulice prostopadłe do Zacisznej to Spacerowa,  Deszczowa i ……………….. 

Ulice równoległe do Zimowej to Deszczowa, Parkowa……………….. 

Zad s.49 (CAŁA STRONA ) 



 

 

NARYSUJ W ZESZYCIE DRZEWKO DO PODANEGO PRZYKŁADU 

150+  5  x 6  =180 

Ćw. mat.- przyr. s. 53 (zadania w ćw. do wykonania –(czwartek- poniedziałek) 

EDUKACJA POLONISTYCZNO-SPOŁECZNA 

                  data 07.05.2020 

Temat: Bliżej sztuki- muzyka. 

Przeczyta  tekst informacyjny  podr.  pol. -społ. s. 46-47  

Ułóż wyrazy w kolejności alfabetycznej i odczytaj imię i nazwisko polskiego kompozytora. 

RZEMIOSŁO SZTUKA WERNISAŻ  ARTYSTA MALARZ  WYSTRÓJ 

LU TO SŁAW WI TOLD SKI 

Kim był Witold Lutosławski- ?  Witold Lutosławski jest uważany za najwybitniejszego 

kompozytora.  

Poproś rodziców i wspólnie posłuchajcie muzyki  Lutosławskiego  (fragment), następnie 

zabaw się w krytyka – Twoją rolą jako krytyka jest zachęcić lub zniechęcić kogoś do 

słuchania muzyki W. Lutosławskiego.  

Na  kartce z bloku  napisz  

                           

CO TO JEST SZTUKA ? 

ODSZUKAJ WYRAZY Z ZAJĘĆ -WTOREK 05.05. I WPISZ 
POD TYM NAPISEM- SĄ  TO  
MALARSTWO, DZIEŁA 
 RZEŹBA,………………………. 
DZIŚ DOPISZ : 
 WYSTRÓJ, 
ARTYSTA, MALARZ, 
 WERNISAŻ  

  

 


