
 

 

PNIEDZIAŁEK 11.05.2020   EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA  KL.III 

EDUKACJA POLONISTCZNO- SPOŁECZNA 

 

 Data 11.05.2020 

Temat:  Swobodny tekst. 

Proszę przygotuj sobie kartkę z bloku i kredki świecowe. 

Krzew róży-wyobraźcie sobie, że jesteś  tym krzakiem róży. Wyobraź sobie jak wygląda  i w 

jakim miejscu rośnie, co znajduje się dookoła Ciebie. Czy jesteś bardzo mały, czy duży, czy 

masz kwiaty. Jeśli tak, to jakie one są, jaki mają kolor, czy masz pąki, czy masz liście, jak one 

wyglądają, jakie są Twoje pnie i gałęzie, jakie są Twoje korzenie, czy masz kolce,  gdzie 

rośniesz: na podwórzu, w parku, w lesie, na pustyni, na księżycu, może być gdziekolwiek. Czy 

rośniesz w doniczce, na rabatce,  znajduje się dookoła Ciebie. Czy są tam jakieś inne krzaki 

róż, czy są tam drzewa, ptaki, zwierzęta, ludzie. Po zapoznaniu się z tymi informacjami, 

zamknij oczy , wyobraź sobie kwiat róży i wykonaj rysunek. 

Mój kwiat-  pisanie swobodnego tekstu, napisz na temat narysowanego przez siebie 

kwiatu róży, teraz wejdź w rolę kwiatka, który narysowałeś i odpowiedz na pytania (w 

zeszycie) Czy  rysowanie kwiatu  było trudne? Czy sprawiło Ci przyjemność? Gdzie się  

Ćw. pol.-społ.s.12 

EDUKACJA MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA  

data.11.05.2020 

Temat: Jakie to zwierzę.  

 

Ułóż w kolejności alfabetycznej wyrazy, które są rozwiązaniem hasła: 

WILK WARCHLAK DZIECIĄŁ ŁANIA JELEŃ MRÓWKA  ZAJĄC 

KAŃ MIESZ LAS JE I GO CY 

Proszę ,napisz w zeszycie , które z tych zwierząt są mieszkańcami lasu. 

Na YOUTUBE POSZUKAJ I POSŁUCHAJ SOBIE  ODGŁOSY ZWIERZĄT DLA DZIECI (DŹWIĘKI JAKIE 

WYDAJĄ ZWIERZĘTA) NAPISZ, KTÓREGO ZWIERZĄTKA ODGŁOS PODOBAŁ CI SIĘ 

NAJBARDZIEJ.(ARA – KOLOROWA, PIĘKNA) 

 



 

 

Zad.1 pod. mat.- przyr. s. 50  

Zapisz jak nazywają się młode dorosłych zwierząt, czym się różnią, (zapisz w zeszycie) 

 NP.  OWCA- JAGNIĘ ,  

Cielak –krowa, jest mniejsze od dorosłej matki,  karmi się mlekiem matki, 

Klacz –źrebak,  jest mniejszy od dorosłego osobnika,  

Sarna- …………………….., jest mniejsze od dorosłego……………………….. 

Dzik-…………………………, jest ………………. od ………………………….., jest jasnobrązowy  w 

ciemniejsze ……………………………… 

……………………………szczenię jest mniejszy od ……………………………………….. 

EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA  

data 11.05.2020 

Temat:  Liczby wielocyfrowe. 

Pod. mat.- przyr. s. 52 

Zad.1s.( myślisz, że łatwe- TAK WIDZĘ SAME KARTKI ZIELONE –BRAWO) 

(TE DWA ŚRODKOWE APARATY ) 

Zad. 2  

Liczby dwucyfrowe Liczby trzycyfrowe Liczby czterocyfrowe 

   

 

NIE PODKREŚLAMY CYFR SETEK W LICZBACH DWUCYFROWYCH , PONIEWAŻ W TYCH 

LICZBACH WYSTĘPUJĄ TYLKO DWIE CYFRY- NIE MA CYFR ……………………(dokończ) 

 

 



 

 

 

 

 

Zad.3  

Obliczamy , ile musi przejechać każda z osób 

-żółty samochód  

436km -  210 = 

-zielony samochód  

436km - 

niebieski samochód(jak myślisz)  

436km: 2 = 400km:2+(36km:2)=   

Czerwony samochód 

Czerwony samochód (nie podano informacji na temat odległości , jaką w tym czasie 

pokonał- dlatego nie jest możliwe rozwiązanie ). 

ZAD.4 (POPROŚ RODZICÓW O SPRAWDZENIE- PROSZĘ NIE PRZYSYŁAĆ) 

Proszę zapisz  liczby w zeszycie: 

Ta czterocyfrowa liczba ma 70 dziesiątek, 9 setek, i 5 tysięcy 

 

            Przykład   

             t,  s,  d,   j 

            3   6   7    0 

7 setek, o 2 dziesiątki więcej niż setek, 2 tysiące, i 8 jedności 

Pamiętaj o prawidłowej postawie podczas  odrabiania lekcji. 

 

 

 



 

 

Wychowanie fizyczne 

Wykonaj kilka ćwiczeń,  mogą to być skłony , przysiady, mięsinie brzucha 

ćwiczenia wzmacniające 

https://www.yotube.com/watch?v=_6UF5Zf5zfpAQA-  

 Zadanie dla chętnych:Porozmawiam z rodzicami na temat sztuki współczesnej. 

https://www.yotube.com/watch?v=_6UF5Zf5zfpAQA-

