
Plan do wykonania dla klasy 3 a   - poniedziałek 30,03,2020 

Temat dnia: Marzenia ludzi o poznaniu Kosmosu. Kosmiczne podróże. Znani kosmonauci.  – zeszyt 

do polskiego ( przy tematach proszę o wpisywanie daty tj. robiliśmy  to w szkole) 

Temat : Zjawisko nieważkości i grawitacji ziemskiej. -zeszyt do przyrody  

Dopasowywanie wyrazów do odpowiednich schematów, układanie hasła (zeszyt ćwiczeń – 

edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 21) 

Dzieci wyjaśniają znaczenie hasła( kosmonauta) oraz układają z nim zdanie i zapisują je w liniaturze.  

Dzieci odczytują tekst informacyjny zamieszczony w podręczniku. (podręcznik, cz. 3 s. 28 – 29)  

Znani kosmonauci (podręcznik, cz. 3 s. 30 , 31) 

Uzupełnianie zdań (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, 2 , 3  s. 22)  

Dzieci samodzielnie uzupełniają zdania informacjami z tekstu zamieszczonego w podręczniku na s. 29.  

(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 21) –proszę  zapisz swój opis w zeszycie do 

języka polskiego. 

(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw.1,  2, 3 s. 23 ) 

( zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz . 3, ćw. 4, 5, s. 24) 

A teraz  zrelaksuj się i odpręż oglądając film. 

 „Jak wygląda życie w kosmosie?” (https://www.youtube.com/watch?v=TGvG6pUDzI8) 

Uczniowie oglądają film ożyciu kosmonautów. Po jego obejrzeniu rozmawiają na ten temat z 

rodzicami. Dzielą się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Mówią, co im się najbardziej podobało, a co 

ich zaskoczyło i zdziwiło.  

 

Proszę o przesłanie poniższych zadań na  pocztę. 

Dowiedz się  w jaką aparaturę badawczą jest wyposażona stacja , oraz co robią kosmonauci na 

stacji kosmicznej. Opowiedz o tym co się dowiedziałaś /łeś.( Proszę o nagranie  z wypowiedzią 

dziecka) 

Dowiedz się z dostępnych źródeł na czym polega zjawisko nieważkości i grawitacji ziemskiej. Opisz 

je w zeszycie do przyrody.  

Dowiedz się co to są sondy kosmiczne. Jaką rolę odgrywają w przestrzeni kosmicznej? Odpowiedzi 

zapisz w zeszycie do przyrody. 

Proszę ułożyć zdania złożone z wyrazami : gwiazda , stacja, galaktyka, powietrze , skafander , 

Kosmos. Zdania proszę zapisać w zeszycie do polskiego. 

 (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 21) – proszę zapisz swój opis w zeszycie do 

języka polskiego. 

Odpowiedzi do ćwiczeń podaję tylko dla rodzica w celu sprawdzenia poprawności wykonanych 

zadań przez dziecko.   

https://www.youtube.com/watch?v=TGvG6pUDzI8


 STACJA CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 

Ćw. 1. S.23 

Jurij Gagarin był pierwszym kosmonautą, który okrążył Ziemię w statku kosmicznym 

„Wostok”.  

Wyprawa Mirosława Hermaszewskiego trwała 8 dni. 

Mars jest nazywany czerwoną planetą.  

 STACJA WNIOSKOWANIE 

Ćw. 2. S. 23 Dzieci układają i zapisują w zeszytach w linie przedstawione wydarzenia 

w kolejności chronologicznej: 

1) W 1957 roku wystrzelono Sputnika 1 – pierwszego sztucznego 

satelitę na orbicie Ziemi. 

2) W 1961 roku Jurij Gagarin okrążył Ziemię na pokładzie statku 

kosmicznego Wostok 1.  

3) Pierwsza załoga na Księżycu wylądowała w 1969 roku. 

4) Pierwszą stacją kosmiczną na orbicie Ziemi był Salut 1. 

Wystrzelono go w kwietniu 1971 roku.  

 STACJA WIEDZA 

Ćw. 5. S. 24 Dzieci kolorują odpowiednio kosmitów: 

– przysłówki na fioletowo (sprytnie), 

– rzeczowniki na niebiesko (kosmita, orbita), 

– czasowniki na pomarańczowo (startuje, podróżuje). 

 

 

 


