
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  

KLASY TRZECIE 

 

PONIEDZIAŁEK 01.06.2020 r.  

 

 
 

Wita Was słoneczny ranek, tyle dzisiaj niespodzianek, tyle przygód czeka Was. 

Pierwszy czerwca! Wstawać czas! Dzisiaj święto wszystkich dzieci – to 

szczególny dla Was dzień. Jasne złote słonko świeci, spoza chmur uśmiecha się. 

Dzisiaj święto wszystkich dzieci. Niech Wam pięknie słońce świeci. Wszyscy 

śmieją się od rana - każda buzia roześmiana. Czar zabawy dziś panuje. Każde 

serce się raduje.  

Kochani, z okazji Waszego święta wiele radości, spełnienia marzeń, wspaniałych 

ocen oraz dużo zdrówka życzą Wasze wychowawczynie. Cudownego dnia  

 

Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, dlatego wspaniale się bawcie. Dzisiaj macie wolne    

 

 

 



WTOREK 02.06.2020 r. 

Temat: Ogród warzywno-kwiatowy. 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

1. Kochani, przeczytajcie ze zrozumieniem teksty „Ogród warzywno-kwiatowy” 

 i „Zwierzęta w ogrodzie”, podręcznik str. 46, 47. 

2. W kartach ćwiczeń wykonajcie zadania 1, 2 i 3 str. 30. 

3. Jeśli chcecie, możecie przeprowadzić doświadczenie „Wpływ światła słonecznego 

na hodowlę rzeżuchy”. Przeczytajcie opis doświadczenia, podręcznik str. 48. 

Następnie zanotujcie swoje obserwacje w Kartach ćwiczeń – zad. 4 str. 31. To 

zadanie nie jest obowiązkowe.  

4. Przeczytajcie tekst „Praca ogrodnika”, podręcznik str. 49. W Kartach ćwiczeń 

wykonajcie zadanie 5 str. 31. 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

1. W Kartach ćwiczeń wykonajcie, proszę zadania 6, 7 (podpunktem) i 8 str. 32 oraz 

9 str. 33. 

2. Praca domowa. Zadanie 10 str. 33.      

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

1. Poznacie dzisiaj liczby pięciocyfrowe. Zapiszcie, proszę w zeszycie. 

 

25 138 to liczba pięciocyfrowa.  

Składa się ona z pięciu cyfr oznaczających: 2 dziesiątki tysięcy, 5 jedności tysięcy, 1 

setkę, 3 dziesiątki i 8 jedności.  

Liczbę 25 138 czytamy: dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści osiem. 

 

trzydzieści dwa tysiące czterysta piętnaście – 32 415 

dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia pięć – 93 725 

siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści siedem – 78 637 

 

Podczas zapisywania takich dużych liczb warto robić odstęp przed trzema 

ostatnimi cyframi. Ułatwia to odczytywanie liczb.  

                                        89 525 

                    

2. W Kartach matematycznych wykonajcie zadania: 1, 2 str. 20  oraz 5, 6, 7 str. 21.  

3. Praca domowa. Zad. 3 i 4 str. 20. 

 

Pięknie i systematycznie pracujecie. Jestem z Was bardzo dumna  

 

 



ŚRODA 03.06.2020 r.  

TEMAT: Klasowy ogródek.  

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

1. Kochani, dzisiaj zajmiemy się gramatyką. Będziemy mówić o zdaniach. Niektóre 

wiadomości już znacie. Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku, str. 52, 53. 

Następnie napiszcie w zeszycie. 

 

ZDANIE 

Wyróżniamy trzy rodzaje zdań ze względu na treść lub intencje osoby je 

wypowiadającej: 

 oznajmujące; 

 pytające; 

 rozkazujące.  

             Najważniejsze wyrazy w zdaniu to czasownik i rzeczownik.  

             Ola podlewa kwiaty.  

             Ola – rzeczownik 

             podlewa – czasownik 

             

             Zdania dzielimy na: 

 proste 

Ola podlewa. 

 rozwinięte 

Pracowita Ola podlewa codziennie swoje kwiaty. 

 pojedyncze – zawiera jeden czasownik 

Ola kupiła bukiet kwiatów. 

Podarowała go mamie. 

 złożone – zawiera więcej niż jeden czasownik: składa się z kilku zdań 

pojedynczych połączonych wyrazami, takimi jak: i, oraz, więc, lub, ponieważ, 

bo. 

Ola kupiła bukiet kwiatów i podarowała go mamie. 

            

2. Kochani,  w celu szlifowania czytania przeczytajcie tekst „Moja działka zmienia się w 

dżunglę”, podręcznik str. 50. 

3. W Kartach ćwiczeń wykonajcie zadania 1, 2, 3 (bez podpunktu) i 4 str. 34 oraz 5 str. 

35 

4. Praca domowa.  Zadanie 6 str. 35. 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

1. Dzisiaj poznacie liczby sześciocyfrowe. Zapiszcie w zeszycie. 

 



Liczba sześciocyfrowa to np. 428 735. Czytamy ją czterysta dwadzieścia osiem tysięcy 

siedemset trzydzieści pięć. 

czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto jedenaście – 452 111 

siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwa – 731 202  

 

2. W Kartach matematycznych wykonajcie zadania 1, 2 i 3 str. 24  oraz 4, 5 i 6  str. 25. 

3. Zadanie 7 str. 25  wykonuje ten uczeń, który chce  

 

Pozdrawiam Was serdecznie  

 

CZWARTEK 04.06.2020 r.  

TEMAT: Kompozycje kwiatowe. 

EDUKACJA PRZYRODNICZA  

1. Kochani, przeczytajcie, proszę  uważnie tekst pt. „Kompozycje kwiatowe”, podręcznik 

str. 54, 55. 

2.  W Kartach ćwiczeń  wykonajcie zadania 3, 4 i 5  str. 38.  

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

1. Przypomnijcie sobie, jak piszemy zaproszenie. Następnie w Kartach ćwiczeń 

wykonajcie, proszę zadanie 1 str. 37. 

2. Teraz utrwalicie pisownię wyrazów wielką literą. Przeczytajcie, proszę zasady pisowni, 

podręcznik str. 57. 

3. W Kartach ćwiczeń wykonajcie zadanie 6, 7 8 i 9 str. 39. 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

1. Dzisiaj będziemy ćwiczyć liczby siedmiocyfrowe.  

Zapiszcie w zeszycie. 

 

Milion to liczba siedmiocyfrowa. 

1 000 000 

 

2 000 000 – dwa miliony 

3 000 000 – trzy miliony 

5 000 000 – pięć milionów 

9 000 000 – dziewięć milionów 

 

2. W Kartach matematycznych wykonajcie zadania 1, 2 i 3 str. 26  oraz 4, 5 i 6 str. 27. 

3. Praca domowa. Zadanie 7 str. 27 

             Miłego dnia    

 



PIĄTEK 05.06.2020 

TEMAT: Dzień Matki. 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

1. Na początek przeczytajcie, proszę  tekst „Odpoczynek”, podręcznik str. 58, 58. 

2. Następnie otwórzcie podręcznik na stronie 60, 61 i przeczytajcie tekst „Nieudane 

święto” z cyklu „Listy od Hani i Henia”. 

3. W Kartach ćwiczeń wykonajcie zadanie 1 str. 40 oraz 4 i 5 str. 41. 

4. Zadanie 3 str. 40 wykonuje ten, kto chce  

5.  Praca domowa. Zadanie 2 str. 40. 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

1. Ćwiczymy z Noni. W celu utrwalenia umiejętności w Kartach matematycznych 

wykonajcie, proszę zadania na str. 30 i 31. 

 

Życzę Wam zdrówka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


