
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  

KLASY TRZECIE 

PONIEDZIAŁEK 06.04.2020 r.  

Temat: Wkrótce święta. 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

1. Przeczytajcie wiersz pt. „Tańczące pisanki”.  

2. Na podstawie wiersza wykonajcie w Kartach ćwiczeń zadanie 1 str. 80.  

3. W celu szlifowania czytania przeczytajcie poczytankę „Międzygalaktyczna maź”, 

podręcznik str. 106, 107. 

4. Praca domowa. Zadanie 2 str.80.            

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

1. Dzisiaj chciałabym Wam wyjaśnić na czym polegają OBLICZENIA SZACUNKOWE. 

Nie zawsze musimy znać dokładne wyniki obliczeń. Obliczenia szacunkowe polegają 

na podaniu liczb, które są bliskie tym wynikom. Stosujemy wtedy takie określenia, 

jak:  

 mniej niż … 

 więcej niż … 

 prawie 

 około 

 powyżej 

 poniżej 

 ponad 

 między. 

             Podam Wam przykład: 

             Ania ma prawie 10 lat. Co to może oznaczać? Jak myślicie?  

 Ania ma już 10 lat. 

 Ania ma 9 lat i 11 miesięcy. 

 Ania ma 11 lat.  

             Wyobrażam już sobie jak na lekcji dyskutujemy na ten temat  Na pewno wybraliście 

odpowiedź drugą. Ta właśnie jest właściwa.        

2. W Kartach matematycznych wykonajcie zadania: 1, 2, 3, 4, 5, 6 str.60 oraz zadanie 7 

str. 61. 

3. Zadania 8, 9, 10 str. 61 wykonuje ten, kto ma ochotę. 

4. Życzę Wam zdrówka   

 

 



WTOREK 07.04.2020 r. 

Temat: Co się wykluwa z jaj? 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

1. Przeczytajcie ze zrozumieniem tekst pt. „Co się wykluwa z jaj?”  na str. 88 i 89    

w podręczniku i wykonajcie w Kartach ćwiczeń zadania: 1, 2 i 3 str. 82.  

2. Praca domowa. Zadanie 4 str. 83. 

EDUKACJA MUZYCZNA 

1. Posłuchajcie piosenek, które opowiadają o wiośnie. Znacie takie? 

2. Świetnie sobie radzicie   

 

 

ŚRODA 08.04.2020 r.  

TEMAT: Wynalazek a odkrycie. 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

1. Przeczytajcie ze zrozumieniem tekst pt. ”Odkrycia i wynalazki” ze str. 62, 63 w 

podręczniku i poznajcie postaci odkrywców, wynalazców oraz ich dokonań. 

2. W Kartach ćwiczeń wykonajcie zadanie 1, 2 i 3 str. 56 oraz zadanie 4 (bez podpunktu) 

i 5 str. 57. 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

1. Wykonajcie, proszę następujące zadania w Kartach matematycznych: 1, 2, 3, 4 str. 42 

oraz 5 str. 43. 

2. Zadania 6, 7 i 8 str. 43 wykonuje ten, kto chce  

EDUKACJA INFORMATYCZNA 

1. Jeśli macie tylko taką możliwość możecie kliknąć na poniższy link i poćwiczyć pisanie na 

klawiaturze. 

http://pisupisu.pl/klasa3/cale-zdania 

 

2. Wesołych świąt   
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