Plan do wykonania dla klasy 3 a - Czwartek 02, 04,2020
BLOK TEMATYCZNY: CO DZIEJE SIĘ W KOSMOSIE?
Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Gimnastyka dłoni”

Dzieci wyciągają przed siebie ręce i na zmianę kilka razy zaciskają oraz otwierają pięści.
Następnie splatają palce i kilkakrotnie przesuwają dłonie w przeciwnych kierunkach
(góra/dół).
Matematyka
Temat: Dodajemy i odejmujemy, czyli sprawnie rachujemy. – zeszyt do matematyki , data

1. Dodawanie na rozgrzewkę (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, s. 25)
2. Rozwiązywanie zdań tekstowych różnymi sposobami Podręcznik – matematyka,
ćw. 1, 2, s. 69
Ćw. 2. S. 69 – Po przeanalizowaniu treści zadania rozwiązanie proszę zapisz w zeszycie do
matematyki.
(zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, 2, s. 24)
(zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, 2 , 3 s. 25)
Czas na krótką przerwę. Proszę wykonaj kilka ćwiczeń.







10 przysiadów
10 pajacyków
10 podskoków na lewej nodze
10 podskoków na prawej nodze
10 głębokich wdechów -usiądź na dywanie w siadzie skrzyżnym i postaraj się 3 razy
dotknąć czołem podłogi.

I wracamy do pracy.
Polski
Temat : Wyrazy, które zapisujemy inaczej niż wymawiamy – zeszyt do polskiego
Pod tematem proszę przepisz tekst z ramki ZAPAMIĘTAJ ( zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana,
cz. 3, ćw. 1, s. 26
Dzieci czytają wiersz z odpowiednią intonacją „Tyci kosmici” (podręcznik, cz. 3, s. 34)
Dzieci odpowiadają na pytanie: Co sprawiło, że kosmici nie zdążyli na Zjazd Kosmiczny?
(podręcznik, cz. 3, ćw.1, 2, 5, 6, 7 s. 35).
(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, 2, 3 s. 26 ćw.1, 2, 3 s. 27)
Wykonaj pracę plastyczną – techniczną .Temat pracy ,,Kosmita”. Technika dowolna. Uruchom
swoją wyobraźnię .
A teraz dla chętnych czas na relaks. Zrelaksuj się , odpręż i posłuchaj ciekawego słuchowiska.

PSOTNY DUSZEK W STARYM DWORZE CZ. 3 – Bajkowisko.pl ...
https://www.youtube.com/watch?v=On3RUDfMmOU
Proszę o przesłanie poniższych zadań na pocztę.
(zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, 2 , 3 s. 25)
Praca plastyczna ,, Kosmita”( technika dowolna). Proszę o przesłanie pracy do piątku.
Odpowiedzi do ćwiczeń podaję wyłącznie dla rodzica w celu weryfikacji wykonanych przez dziecko
zadań .
Ćw. 2 s. 24
2l = 0,5l + 0,5l + 0,5l + 0,5l
Odp.: Michał kupił 4 butelki soku.



2l = 0,25l + 0,25l + 0,25l + 0,25l + 0,25l + 0,25l + 0,25l + 0,25l
Odp.: Michał wykorzystał 8 szklanek do rozlania soku.

Ćw. 3 s.25
22 + 18 – 13 + 11 = 38
Odp.: Janek ma 38 samochodzików.
Ćw. 1. S. 69
Dziecko czyta zadanie , a rodzic wyjaśnia, że niektóre zadania można obliczać różnymi sposobami.
Analizuje wraz z dzieckiem sposoby obliczania podane przez Bratka:
I sposób:
Koszt zakupów Czarka: 49 zł + 38 zł = 87 zł
Reszta z zakupów: 99 zł – 87 zł = 12 zł
Odp.: Czarkowi zostało w skarbonce 12 zł.
II sposób:
Od kwoty, którą miał Czarek, odejmujemy kolejno poniesione wydatki:
99 zł – 49 zł – 38 zł = 12 zł
Odp.: Czarkowi zostało w skarbonce 12 zł.
Ćw. 2. S. 69
I sposób:
Koszt zakupów mamy:
masło: 2 ∙ 6 zł = 12 zł

mleko: 3 zł
sałata: 3 ∙ 4 zł = 12 zł
Razem: 12 zł + 12 zł + 3 zł = 27 zł
Reszta z zakupów: 100 zł – 27 zł = 73 zł
Odp.: Mamie Czarka zostały 73 zł.
II sposób:
Od kwoty, którą miała mama, odejmujemy kolejno koszt zakupionych produktów:
100 zł – 6 zł – 6 zł – 3 zł – 4 zł – 4 zł – 4 zł = 73 zł
Odp.: Mamie Czarka zostały 73 zł.

