
PONIEDZIAŁEK 04.05.2020  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KI. III 

TEMATY DO REALIZACJI  

Witam Was bardzo cieplutko. 

EDUKACJA POLONISTYCZN- SPOŁECZNA 

ZAPISZ W ZESZYCIE 

MOTYWACJA DO UCZESTNICZENIA W KULTURZE 

                                data 04.05.2020 

Temat :  Zabawy  z wyrazami i słowami. 

Moi drodzy kończymy już naszą podróż po wartości  AKTYWNOŚĆ  I 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. 

Rozpoczynamy podróż w nowej wartości „MOTYWACJA DO UCZESTNICZENIA W KULTURZE” 

- będzie to nasza myśl przewodnia na zajęciach w kolejnych trzech tygodniach nauki.  Na 

pewno  przypominacie sobie nasze myśli przewodnie , które nam towarzyszyły w kolejnych 

tygodniach nauki np. Tożsamość i patriotyzm, Mądrość i ciekawość poznawcza- 

rozmawialiśmy na czym polega ciekawość, mądrość, mądrość dzieci- pamiętacie 

prawda?(oczywiście, że wszystkie dzieci pamiętają, TO MĄDRZY I DOBRZY UCZNIOWIE SĄ W 

KLASIE III.( WIDZĘ SAME KARTKI- ZIELONE),  Motywacja – to osiąganie sukcesu, 

podejmowanie działań, dążenie do celu Będziecie decydować co w tej wartości jest ważne, 

co się z nią wiąże- może praca, wytrwałość, kultura,  poszukiwanie informacji, źródła wiedzy 

na temat kultury.  Wszystkie wartości wzajemnie się przenikają i uzupełniają np.  bez 

wytrwałości nie ma przedsiębiorczości. 

 Pod tematem proszę  zapiszcie 

 Nacobezu: 

Czy potrafię: 

-płynnie powiedzieć litery w kolejności alfabetycznej, 

-układać rymy, 

-ułożyć rymowankę do  ilustracji. 

Ułóż jak najwięcej wyrazów z liter ZNAM ALFABET (zna, Beata , itd 



Do podanych wyrazów dopisz rymy( rym to powtórzenie jednakowych lub podobnych 

układów zakończeniach wyrazów)  w zeszycie. 

Kot- 

Żuk- kruk 

Ptaszek- 

Mucha – 

Ćw.  Pol.-społ.cz. 4s. 3 

EDUKACJA MATEMATYCZNA- PRZYRODNICZA 

                    data 04.05.2020 

Temat : Zwierzęta na łące 

Nacobezu 

-wymienić nazwy 5 zwierząt i roślin występujących na łące, 

-opowiedzieć, jak rozwija się żaba. 

pod. mat.-przy. s.46-47 

 przypomnij sobie jakie poznałeś/a  zioła i rośliny s.36-37, s.40-41  

Skorzystaj z różnych źródeł informacji.- poproś rodziców i wspólnie poszukajcie w 

Internecie , w książkach przyrodniczych ciekawostek przyrodniczych. 

Proszę, zamknij  oczy i przenieś się na łąkę, wyobraź sobie zwierzęta , które tam żyją i 

rośliny, które na niej rosną. Otwórz proszę oczy i zapisz ich  nazwy w zeszycie w tabelce. 

Pooglądaj w książkach przyrodniczych i albumach zdjęcia tych roślin i zwierząt. 

ŻYCIE NA ŁĄCE 

ZWIERZĘTA ROŚLINY 

  

  

  

W grupie zwierząt  mamy owady - pszczoła, motyle, chrząszcze, komarzyce, modliszki, 

biedronka , mrówka, płazy-  salamandra, żaba, ropuchy, kameleon. 

Poszukaj informacji na temat mrowiska i jego mieszkańców , poczytaj ciekawostki na ich 

temat– proszę nie przesyłać. 

Opowiedz (rodzicom), jak rozwija się żaba – obejrzyj film 



ŻABA – FILM EDUKACYJNY DLA DZIECI  NA  YOU TUBE 

Film opowiada o żabach, ich życiu w wodzie i na lądzie. Pokazuje gatunki żab spotykane w 

Polsce.  Napisz w zeszycie czym oddychają żaby? 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA  

Proszę przygotuj sobie kartkę  z bloku  

-złóż dwa razy w pionie i  dwa razy w poziomie 
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Otrzymasz 16 pól, na każdym polu wpisz sobie dowolne liczby podzielne przez 5,6,7, poproś 

rodzeństwo lub rodziców o czytanie ich np.  liczba  56, jeżeli poprawnie odpowiesz, że  

56:7=8 ,np.  25 - jeżeli odpowiesz, że 25 : 5= 5 , 12:6=2, zaznacz sobie to pole krzyżykiem lub 

wpisz poprawną odpowiedź. Jeżeli odpowiesz na wszystkie zaznaczone liczby wołaj BINGO – 

miłej zabawy( nauka poprzez zabawę) Po zakończonej zabawy dokonaj sobie samooceny, 

zaznacz w odpowiedniej  rubryce znak+  

Potrafię  Musze popracować  Nie potrafię  

   

 


