
Zadania na 28.04.2020 – wtorek  
 

Witam serdecznie i zapraszam do wspólnej nauki  

 

HISTORIE Z WYOBRAŹNIĄ 

 Temat dnia: Przygoda z szyciem.  Mnożymy, wyzwań się nie boimy.  

 

Zabawy na powitanie  

1. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Leniwe ósemki” 

Uczniowie wyciągają przed siebie lewą rękę i kciukiem skierowanym do góry rysują w powietrzu 

„położoną” i „postawioną” ósemkę – wodzą oczami za ręką, głowa jest nieruchoma. To samo 

ćwiczenie dzieci powtarzają prawą ręką, a potem obiema jednocześnie. 

2. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Wahadło zegara 

 Uczniowie wyobrażają sobie wahadło zegara, które w wolnym tempie porusza się na zmianę, raz 

w prawo, a raz w lewo. Głową wykonują swobodne ruchy wahania, śledząc wzrokiem ten 

wyobrażany ruch. 

Ćwiczenie trwa przez ok. minutę.  

3. Po zabawie wykonajcie kilka ćwiczeń utrwalających liczebnik 

 (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, 2, 3, 4, s. 42) 

 

4. Wprowadzenie do tematu – wiersz Jana Brzechwy „Tańcowała igła z nitką” 

(https://www.youtube.com/watch?v=uolNj86djQs) 

 

5. Zapoznanie z tekstem ze strony internetowej klasy 3a (podręcznik, cz. 3, s. 62–63) 

Odczytajcie tekst zamieszczony w podręczniku na s. 62, a następnie obejrzyjcie ilustracje na s. 

63.  

6. Ćwiczenia praktyczne z igłą i nitką (podręcznik, cz. 3, ćw. 1, s. 63) 

Po wykonaniu lekcji poćwicz z mamą nawlekanie nitki na igłę, robienie supełków na nitce oraz 

przyszywanie guzików.  

7. Rodzaje igieł (podręcznik, cz. 3, ćw. 3, s. 63) 

Czy znasz inne rodzaje igieł oprócz igły krawieckiej? 

8. Praca krawcowej oraz akcesoria krawieckie – film „Edu Fun TV – Krawcowa – 

Wycieczki Misia Kuleczki” 

(https://www.youtube.com/watch?v=xVHqlM5TZYg&t=113s)  

 

Myślę, że już możesz opowiedzieć mamie na temat zawodu krawcowej i swobodnie wymienić  

akcesoria krawieckie. 

https://www.youtube.com/watch?v=uolNj86djQs
https://www.youtube.com/watch?v=xVHqlM5TZYg&t=113s


9.  Wyszukiwanie samogłosek w tekście (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, 

ćw. 1, s. 43) 

 

10. Wyszukiwanie różnic między ilustracjami (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, 

cz. 3, ćw. 2, s. 43) 

 

11. Łamigłówki Bratka – szacowanie wielkości (podręcznik – matematyka, ćw. 1, s. 79) 

 

Czas na relaks 

1.  Zabawa przy muzyce – Michał Bajor „Tańcowała igła z nitką” 

(https://www.youtube.com/watch?v=s-4sMhpByFA) 

Swobodnie poruszajcie się w rytm muzyki 

 

Matematyka 

 

Myślę, że tabliczkę mnożenia do 10 macie już „w jednym paluszku”. 
 Na dzisiejszej lekcji poznacie prosty i łatwy sposób mnożenia liczb większych od 10. 
Obejrzyjcie z uwagą film  https://www.youtube.com/watch?v=fOzq-S6Zeyc 
Możesz do niego wracać kilka razy. To tak jakbyście byli w klasie i słuchali nauczyciela. 

Jest to łatwy sposób mnożenia dużych liczb. W matematyce to prawo nazywa się  „prawo 

rozdzielności mnożenia względem dodawania”.  

Spróbujcie teraz liczyć samodzielnie . Obliczenia zapisz w zeszycie. 

 Poproś Rodziców o sprawdzenie 

3 x 12 = 3 x (10 + 20) = 3 x 10 + 3 x 2 = 30 + 6 = 36 

2 x 32 = 

7 x13 = 

5 x 14 = 

4 x 25 = 

8 x 11 =  

 

Powodzenia!  

https://www.youtube.com/watch?v=s-4sMhpByFA

