
05.05.2020 WTOREK  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL.III 

Dzień dobry. 

TEMATY DO REALIZACJI.  

EDUKACJA POLONISTYCZNO –SPOŁECZNA. 

                       data 05.05.2020 r. 

Temat:  Bliżej sztuki- rzeźby. 

Nacobezu: 

-wyjaśnić co to jest sztuka, 

-podać 2-3 nazwiska sławnych twórców. 

Zastanówcie się co lubicie robić (pn. konstruować coś(składać), układać puzzle, malować, 

pisać, czytać,  może coś innego jeszcze.  TO LUBIĘ ROBIĆ- Narysuj proszę do tych czynności 

odpowiednie rysunki.( Twoja ulubiona czynność). 

Przeczytaj informację , pooglądaj ilustracje (portrety, rzeźby ) dotyczące różnych form 

uczestnictwa w kulturze.  pod. pol.- społ. s. 44-45 

Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie: Co to jest sztuka? – dziedzina działalności 

ludzkiej uprawiana przez artystów: 

- malarstwo, dzieła, rzeźba, obrazy, muzyka, kultura, poezja, piękno, pasja, taniec, twórczość.  

Dlaczego sztuka jest wartością w życiu? – spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie. (ustnie) 

Ćw. pol. -społ. s.4 cz.4 

Zabawmy się w rzeźbiarzy –pamiętacie bawiliśmy się  w świetlicy . 

Krytyk sztuki ćw. pol.- społ. s.5 

Kto to jest krytyk sztuki? Czy spotkaliście się z taką nazwą? Co robi krytyk sztuk? Np. to 

osoba, która analizuje prace artystów, dzieła sztuki,  ocenia ich wartość. Pokazuje ich  mocne 

i słabe strony. Ocena też kogoś.(pozytywnie, negatywnie). 

 

 

 



EDUKACJA MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA   

                                      data 05.05.2020 

Temat:  Rozwiązywanie zadań 

Podr. mat.- przyr. s. 44-45  

Zad.1 s 44 (może rozwiążemy to wspólnie) 

1Obliczamy,  ile kosztowała jedna sadzonka bratka  

-Obliczmy może ile kosztowały jedna bulwa i jedna cebulka razem 

4 zł+ 2 zł =6 zł  

Czyli cena jednej sadzonki bratka  wynosiła 3 zł. 

6 zł :2 =3 zł 

Ile zapłacono za wszystkie kwiaty ? 

6x  4zł  +  2x   6 x  2zł +  9 x  3zł=  

Odp.  Za wszystkie kwiaty……………………………. 

Zad 2  

Zad 3  s.44 

1. SPRZĘT- 1000:10= 

2. SPRZĘT- 

3. SPRZĘT- 

Druga część zadania –gdyby kupujący zapłacił w pięciu równych ratach , wówczas cena jednej 

raty byłaby dwa razy większa  

1000---2 x100 zł =200 zł 

3000 ---2 x ?   zł=600 zł 

2000---2x 200 zł=400 zł 

 

 

 



Zad 4s.4 

385? <3851 <3?51  liczba po lewej stronie ma być mniejsza niż liczba 3851, więc cyfra 

jedności musi być mniejsza niż 1 np. 0, liczba po prawej stronie ma być większa niż liczba 

3851, więc cyfra setek musi być większa niż 8 

Zad 5 s.45   

Poprawny zapis to …………………….. 

Wszystkie elementy po lewej stronie muszą znaleźć się w wyniku  po prawej stronie. 

Zad. 6 s.45 

Ile dzieci ustawiło się w pary? 

6+12=18 

30 -18=12 (w pary ) 

12-6=6 (sześć więcej w pary niż w trójki) 

(6 +12 )- 12= 18-12=6 

12+12 -6= 24 -6 =18 

Zad 7 s.45 

40 cm+ 40cm : 2 

EDUKACJA PLASTYCZNA  

Proszę ulep  z plasteliny wybrane zwierzątko mieszkające na łące. Może  być też łąka, może 

rzeczka przepływa,(może to być makieta)- Wasza inwencja twórcza. 

Zadanie dla chętnych 

Przygotuję wspólnie z rodzicami ,projekt SZTUKA  W NASZYM DOMY. Projekty 

zaprezentujecie w piątek tzn. rodzice prześlą zdjęcia (liczą się ciekawe pomysły, spodziewam 

się oryginalnych projektów. 


