
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA -  KLASA III

Środa 15.04.2020

Temat :  Zwierzęta i ptaki wiosną.

Drodzy Uczniowie!

Zanim przejdziemy do zajęć małe przypomnienie o czym należy pamiętać ucząc się w 
domu. 
1.  Wyznacz sobie miejsce do pracy.
2. Wywietrz swój pokój.
3. Określ godziny swojej pracy
4. Zrób plan swoich zajęć,
5. Wyłącz rozpraszacze (telewizor, telefon, radio)
6. Rób przerwy.
7. Odżywiaj się zdrowo. ( jedz więcej warzyw i owoców, pij wodę)



Obejrzyj film  edukacyjny, który przedstawia zmiany zachodzące w przyrodzie wraz z 
nadejściem wiosny. Dowiesz się z niego jakie ptaki przylatują do Polski na wiosnę? 
Jak nazywają się pierwsze wiosenne kwiaty?Przypomnisz nazwy pór  roku w 
przyrodzie i co  to są bazie i kotki? 

https://youtu.be/Wjo_Q1OYTmY

• Wymień w zeszycie nazwy ptaków i roślin, o których była mowa w filmie. 

              Nazwy ptaków            Nazwy roślin 

Narysuj w zeszycie, bociana – ptaka, który od wieków jest polskim symbolem 
nadchodzącej wiosny.  
Jak skończysz swoją pracę 
zrób zdjęcie i wyślij je 
swojej Pani. 

https://youtu.be/Wjo_Q1OYTmY


Czwartek 16.04 2020

Temat: Panie bocianie....

Odszukaj w  Internecie piosenkę „Maszeruje wiosna” - link znajdziesz poniżej . 
Odsłuchaj ją i naucz się śpiewać pierwszej zwrotki piosenki i refrenu.

https://youtu.be/LFPthrmErcY

Tam daleko, gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna
ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergoczą głośno i wesoło
Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat
gdy go w górę wznosi - zielenieje świat.

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę
chętnie żuje gumę i robi balony
a z nich każdy jest zielony.

Maszeruje...

Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas
każda trawka chce już być zielona
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła
zima by została mroźna.

Maszeruje... 

Wracaj do piosenki w każdej wolnej chwili, by dobrze przyswoić sobie tekst i 
melodię.

• Zapoznaj się z poniższe informacje o bocianie (Poproś rodzica lu starsze 
rodzeństwo o przeczytanie tekstu)

https://youtu.be/LFPthrmErcY






• Przygotowujemy się do opisu bociana:

Przeczytaj etykiety i uzupełnij wyrażenia, przepisując je do zeszytu. 

dziub (jaki?)…………………………… i………………………………………..

szyja (jaka?)…………………………………….

skrzydło (jakie?)…………………………………………..

nogi (jakie?)………………………………….i …………………………………

• Dokonaj w zeszycie opisu bociana. Opis ma zawierać przynajmniej 5 zdań. 



Zacznij od jego wyglądu zewnętrznego (budowy, wielkości, ubarwienia) a 
potem możesz przejść do tego jak żyje, czym się odżywia.

Zrób zdjęcie gotowego zadania i wyślij je nauczycielowi, a otrzymasz dobrą ocenę. 
Powodzenia!

 

PIĄTEK 17.04.2020

Temat: Pracowite owady.

Obejrzyj uważnie  film edukacyjny „Mieszkańcy łąki” 

https://youtu.be/8krnRKa9jWI

Nazwij poniższe owady:

https://youtu.be/8krnRKa9jWI


• Odpowiedz pisemnie (w zeszycie)  na pytanie:
    
Kto mieszka na łące?

…………………………………………………………………….

• Wróć do piosenki „Maszeruje wiosna” i naucz się drugiej zwrotki piosenki. 

• Teraz nadszedł czas na ćwiczenia, znajdziesz je tutaj:

       https://youtu.be/aAOiv41ybSQ

• Matematyka – działania na liczbach w zakresie 50.

•  Porównaj liczby w zakresie 50 wstawiając znak ><= 

https://szaloneliczby.pl/znak-wiekszosci-i-mniejszosci-do-50/ 

• Wskaż liczbę największą

• https://szaloneliczby.pl/wskaz-najwieksza-liczbe-do-50/   

• Uporządkuj liczby rosnąco lub malejąco
 
          https://szaloneliczby.pl/uporzadkuj-liczby-do-50/ 

• Odejmij liczby:

https://szaloneliczby.pl/odejmowanie-w-zakresie-50-wstaw-brakujaca-liczbe/ 

Pamiętaj!
• W myśl hasła  „Czytamy 20 minut dziennie- codziennie” pamiętamy, by 

codziennie zajrzeć do podręcznika czy innej książki. Rób to systematycznie, a 
sam zauważysz efekty

                                                                                                      Powodzenia!
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