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Klasa III a

Przedmiot – edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel realizujący Marta Siekierka

Treści  do realizacji:  poznanie znaczenia terminu rzeka,  poznanie budowy koryta rzeki.  Nazywanie

roślin i zwierząt żyjących w rzece lub na jej brzegach. Praca z mapą. Rodzina wyrazów, porządkowanie

alfabetyczne, aspekt niedokonany i dokonany czasownika. Utrwalenie pojęć czasownik, przymiotnik,

rzeczownik, przysłówek. Twórcze opowiadanie. Tworzenie i  zapisywanie zdań złożonych. Połowa i

ćwierć,  jednostki  objętości  ,  długości,  czasu  kalendarzowego,  zadania  tekstowe.  Jednostki  czasu

zegarowego.  Utrwalenie  pojęć:  pół  godziny,  ćwierć  godziny,  kwadrans.  Lekcja  programowania.

Poznanie  tańca  narodowego  –  kujawiaka.  Wykonanie  pracy  plastyczno  –  technicznej  makieta  ,,

Wielka  rzeka’’  oraz  projektu  biżuterii  dla  mamy.  W-f  rozwijanie  szybkości,  skoczności,  orientacji

przestrzennej oraz koordynacji ruchowej.

Dzień 1

Przyroda – podręcznik str.16 -21 zapoznać się z informacjami . Karty pracy str. 10 – 12.
Zapoznać się z animacją http://www.zaadoptujrzeke.pl/animacja/?fbclid=IwAR0zqbNyHrEnI1p-
8_uyHWaWE38iRprC7KWaAK5oo6KRLngY9KbEvqDb93E
https://learningapps.org/view9529129?
fbclid=IwAR0OMayia9v4FAbm3tWBlKSBfHkgd876fyb5KTtdDxtuYyM3gaqu6DtGptE
Matematyka- podręcznik str. 117 na pyt. 1,2,3 proszę odpowiedzieć ustnie. Karty pracy str. 10 -11 
zad. 10 (DWE). Proszę utrwalić wiadomości na https://www.baamboozle.com/game/63825
Technika – Wycinanka karty nr. 56, 58, 58 makieta ,, Wielka rzeka” – proszę odesłać do 
sprawdzenia.
W-f https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4

Dzień 2

J. polski - podręcznik str. 58 -59 na pytania 1,2,3,4 odpowiedzieć ustnie. Karty pracy str. 40 - 41 
łącznie z zad. 6
Wykonaj zadania na https://wordwall.net/pl/resource/2460799/dzie%C5%84-mamy
Informatyka – karty pracy do języka polskiego str. 42 – 43.
Muzyka – podręcznik str. 92 odpowiedzieć ustnie na pyt. 1 i 2. Obejrzeć filmik 
https://www.youtube.com/watch?v=GHrcB9Rg2fk
Karty pracy do języka polskiego str. 72

Dzień 3

J. polski – podręcznik str. 22 -23 ustnie odpowiedzieć  na pytanie 1,2,3 zadanie 4 proszę zapisać w 
zeszycie. Karty pracy str. 13 oraz ćwiczenia dodatkowe str. 80. Wyślę także zadania na edumaster.
Matematyka – podręcznik str. 118 zad. 2 i 3 proszę zapisać w zeszycie. Karty pracy str. 12 -13 zad. 9
(DWE). Proszę utrwalić wiadomości na 
https://wordwall.net/pl/resource/2267493/matematyka/jednostki-czasu
https://wordwall.net/pl/resource/1116978/matematyka/przeliczam-jednostki-czasu-zegarowego-
przelicz-na



Dzień 4

J. polski – podręcznik str. 24 -26 na pytania do tekstów proszę odpowiedzieć ustnie. Karty pracy 
str. 14. 
Matematyka – podręcznik str. 119 zad. 2, 3, 4,  5 proszę zapisać w zeszycie. Karty pracy str. 14 – 15 
zad. 5 , 9, 10 (DWE). 
Proszę utrwalić wiadomości https://learningapps.org/view6156774?
&fbclid=IwAR0Q4rtxaCNqOfOBBU7L-M77lblKNU74Sd3-7WjwVsMeU65aFVDWyONi_Ag
https://wordwall.net/pl/resource/2236149/matematyka/po%c5%82owa-i-%c4%87wier%c4%87-
figury
https://wordwall.net/pl/resource/2145131/po%C5%82owa-i-%C4%87wier%C4%87

Dzień 5

J. polski podręcznik str. 27 zad. 1,2,3 wierszyk na pamięć obowiązkowo. Karty pracy str. 15 oraz 
ćwiczenia dodatkowe str. 76 i 77 bez zad. 5 .
Matematyka – podręcznik str. 120 zad. 2 i 3 proszę zapisać w zeszycie. Karty pracy str. 16 – 17 
(zdjęcie str. 17 proszę odesłać do sprawdzenia)
Proszę utrwalić wiadomości https://wordwall.net/pl/resource/1097190/matematyka/jednostki-
miary
https://wordwall.net/pl/resource/1949532/jednostki-miary
W-f https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE

Inne materiały,  linki i strony web przydatne  do pracy ucznia:
www. pisupisu.pl
www.matzoo.pl
www.learningapps.org
www. genial.ly
www.wordwall.net

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela
- potwierdzenie przez rodzica
- prace w teczkach dzieci
- sprawdzanie zadań odesłanych przez rodziców dzieci
- lekcje on-line

Konsultacje dla uczniów 

Telefon w dniach 25.05 – 29.05  w godzinach 8.00 – 16.00
E- dziennik w dniach  25.05 – 29.05  w godzinach 10.00 – 13.00

Konsultacje dla rodziców

Telefon w dniach 25.05 – 29.05 w godzinach 8.00 – 16.00
E- dziennik w dniach 25.05 – 29.05  w godzinach 10.00 – 13.00

                                                                Marta Siekierka




