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Klasa III a

Przedmiot – edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel realizujący Marta Siekierka

Treści do realizacji: poszerzanie wiedzy na temat ojczyzny, redagowanie kodeksu miłośnika przyrody,

układanie  i  zapisywanie  zdań,  uzasadnienie  pisowni  z  ch  wymiennym.  Ćwiczenia  w  czytaniu  ze

zrozumieniem.  Polscy  nobliści  i  ich  osiągnięcia.  Rozpoznawanie  czasowników  i  rzeczowników  w

tekście. Pisownia wyrazów z ą, ę w zakończeniach. Kilometr jako jednostka długości, zamiana metrów

na  kilometry  i  kilometrów  na  metry.  Rozwiązywanie  zadań  tekstowych  –  kilometry,  metry.

Dodawanie  i  odejmowanie  liczb  czterocyfrowych.  Tona  jako  jednostka  masy.  Zamiana  ton  na

kilogramy i kilogramów na tony. Abecadło instrumentów – zespół wykonawczy – orkiestra. Lekcja

programowania.  Ćwiczenia  ogólnorozwojowe  i  zabawy taneczne.  Wykonanie  orła  z  papieru  oraz

rakiety.

Dzień 1

J. polski - proszę wykonać zadania  https://liblink.pl/z9t3WB2s9j 
https://view.genial.ly/5ea6a1e02bbd100db04a27e6/game-test-wiedzy-o-polsce?
fbclid=IwAR0NoQzHIp7_9LGS9CJUupmKvEPL2faYwG41pe_Z3POwip37hQL16-8vD24
Edukacja społeczna - proszę wykonać zadania na edumaster.
Matematyka – ułożyć treść zadania do działania 5000 – 3000 obliczyć wynik  i udzielić odpowiedzi. 
Proszę zapisać w zeszycie i odesłać do sprawdzenia.
Ed. plastyczna – wykonać orła według instrukcji https://www.youtube.com/watch?v=5pf_5hyvpGs
W-f – ćwiczenia ogólnorozwojowe  https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4&t=44s

Dzień 2

J. polski – podręcznik str. 64-65 proszę przeczytać informacje i ustnie odpowiedzieć na pyt. 1,2,3 
oraz poćwiczyć czytanie na str. 110  tekst pt. Wynalazcy
Karty pracy str. 58-59. Poćwiczyć na 
https://view.genial.ly/5ea6d0dc075c7c0dc02a6e52/interactive-image-wiem-kiedy-pisac-ch?
fbclid=IwAR2NWXEWCl5J2wv77FAkNandFgMmTdt6ZwTmhvD_5fZek3uWB-N4l2L-sSA
Matematyka – podręcznik str. 130 zad. 2,3,4,5. Karty pracy str. 44-45, zad. 10 (DWE)
Muzyka – przeczytać informacje w podręczniku  str. 92, odpowiedzieć ustnie na pyt.1 i 2.
https://www.youtube.com/watch?v=UhxmIGMhC3Y  . Karty pracy ( j. polski) str. 87-88.

Dzień 3

Matematyka – podręcznik str. 131, odpowiedzieć  ustnie na zad. 1 , pierwszą kropkę z zad. 2 
proszę zapisać w zeszycie, druga kropka dla chętnych.
 Karty pracy ( zad. dodatkowe) str. 74 zad. 21 i 22.
Utrwalić wiadomości na str. https://www.matzoo.pl/klasa3/jaka-odleglosc_81_472.html
J. polski –  przeczytać tekst w podręczniku str. 66 – 69. Karty pracy str. 62  zad. 1 i 2
Informatyka – lekcje programowania str. 60-61 (karty pracy j. polski)

https://liblink.pl/z9t3WB2s9j


Dzień 4

Matematyka – karty pracy str. 46-47 zad. 7 tylko dla chętnych. Utrwalić wiadomości na 
https://szaloneliczby.pl/jednosci-dziesiatki-setki-tysiace/
J. polski – przeczytać tekst na str. 70 – 71 odpowiedzieć ustnie na pyt. 1,2,3, karty pracy str. 64
Edukacja techniczna – wykonać model rakiety, Wycinanka karty nr. 49,50, 51.

Dzień 5

Matematyka – podręcznik str. 132 proszę przeanalizować wszystkie zadania , zad. 2 i 3 zapisać w 
zeszycie. Karty pracy str. 48 – 49.
J. polski – podręcznik str. 71 przeczytać wyrazy z ramki i przepisać je do zeszytu. 
Karty pracy str.65 ( proszę przesłać do sprawdzenia)
W-f – układ taneczny  https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q

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

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

Konsultacje dla uczniów 

Telefon w dniach 4.05 – 8.05  w godzinach 8.00 – 16.00
E- dziennik w dniach  4.05 – 8.05  w godzinach 10.00 – 13.00

Konsultacje dla rodziców

Telefon w dniach 4.05 – 8.05 w godzinach 8.00 – 16.00
E- dziennik w dniach 4.05 – 8.05  w godzinach 10.00 – 13.00

Podpis nauczyciela

                                                                                                                                                       Marta Siekierka

http://www.szalone/
http://www.learningapps.org/

