
Klasa  3                                                                          ( piątek )   20 marca 2020r. 

 

EDUKACJA  POLONISTYCZNA 

                                                          Lekcja 

Przepisujemy  do  zeszytu: 

Zdania rozkazujące kończymy kropką lub wykrzyknikiem. 

-  wydajemy polecenia 

- rozkazujemy 

-  o coś prosimy 

 

Ćwiczenia polonistyczne 

Strona  38, 39, 40    ( na podstawie tekstu z podręcznika  - str. 27 ) 

 

Przepisujemy  do   zeszytu : 

Zdania  „ biedne i bogate ‘’ 

WZBOGACAMY ZDANIA  (  rozwijamy ) 

1. Zosia uczy się. 

2. Pilna  Zosia uczy się. 

3. Pilna Zosia uczy się sama. 

4. Pilna Zosia uczy się codziennie sama. 

5. Pilna Zosia uczy się codziennie sama w domu. 

OCHUDZAMY ZDANIA  ( zdania rozwinięte zamieniamy na proste ) 

1. Bardzo zdolne dzieci z klasy 3 odrabiają codziennie swoje zadania  domowe. 

2. Zdolne dzieci z klasy 3 odrabiają codziennie swoje zadania domowe. 

3. Dzieci z klasy 3 odrabiają codziennie swoje zadania domowe. 

4. Dzieci z klasy 3 odrabiają codziennie zadania domowe. 

5. Dzieci z klasy 3 odrabiają zadania domowe. 

6. Dzieci z klasy 3 odrabiają zadania. 

 

 

ćw.1    Rozwiń zdanie           w zeszycie 

 



1. Czytam książkę. 

 

Ćwiczenia polonistyczne  str. 42  ćw. 1 i 2 

 

 

                                          

EDUKACJA    MATEMATYCZNA 

 

 

                                            Lekcja 

           Przepisujemy do zeszytu na kolorowo 

Obliczając sposobem pisemnym sumę lub różnicę  podpisujemy jedności pod  jednościami, 

dziesiątki pod dziesiątkami, setki pod setkami, tysiące pod tysiącami. Obliczenia zawsze 

rozpoczynamy od rzędu jedności. 

 

Zadanie 1  ( do zeszytu ) 

Oblicz sposobem pisemnym 

345 + 232 

5233 + 2321 

1358 + 3541 

4225 + 2643 

 

5397 - 1234 

6488  - 2145 

7895 – 4672 

9999 – 4567 

 

 Zadanie  2   ( do zeszytu )  przepisujemy treść, robimy obliczenia i formułujemy odpowiedź. 

Kasia ma w skarbonce 375 zł. Tata dołożył jej 123 zł. Ile pieniędzy ma teraz? 

 

Zadanie 3 



Krzyś zbiera pieniądze na rower, który kosztuje 986 zł. Ma już 632 zł. Ile mu jeszcze brakuje? 

 

Zadanie  4 

Jaś ma 567 zł. a Małgosia o 345 zł. mniej. Ile pieniędzy mają razem? 

 

UWAGA  !!!! 

Przypominam o lekturze  i ćwiczeniu  gry  na  flecie  poznanych piosenek . 

ZACHĘCAM DO ĆWICZEŃ Z WYKORZYSTANIEM PODANYCH LINKÓW DO 

STRON INTERNETOWYCH 

 


