
Tydzień obejmuje okres od 6.04. do 18.04.2020

Klasa III a

Przedmiot – edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel realizujący Marta Siekierka

Treści  do  realizacji:  Samodzielne  czytanie  tekstów,  wyszukiwanie  rymów  w  wierszu,  układanie  i

zapisywanie  życzeń  oraz  ogłoszenia.   Obliczenia  zegarowe  (  z  przekroczeniem  progu  60  min),

matematyczna  gra  planszowa.  Zapisywanie  i  odczytywanie  liczb  czterocyfrowych.  Lekcje

programowania. Rozpoznawanie zwierząt które wykluwają się z jaj, opisywanie ilustracji z użyciem

przymiotników i liczebników , rozwiązywanie rebusów, wykonanie zajączka ze skarpety,  słuchanie

odgłosów ptaków. Ćwiczenia ruchowe – zumba dla dzieci.

Dzień 1

Matematyka- obejrzeć filmy https://www.youtube.com/watch?v=ziJOJ7Xcg2Q
https://www.youtube.com/watch?v=YcPhTuDzSnA. Podręcznik strona 125 zad. 1,2,3.
J. polski-przeczytać wiersz podręcznik str. 86-87, zastanowić się nad odpowiedzią na pyt. 1,2,3.
Obejrzeć film edukacyjny https://www.youtube.com/watch?v=hWVwbiJw2g8
Karty pracy str. 80
W-f  - wykonaj ćwiczenia https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc

Dzień 2

Matematyka-karty pracy str. 26-27 . Zadanie 8 (DWE)
Przyroda – podręcznik str. 88-89, zadanie 2 proszę zapisać w zeszycie. Kart pracy j. polski str.82-83
Wysłuchaj śpiewu ptaków https://www.youtube.com/watch?v=W5ACbMU15R4
Plastyka – zrób zajączka ze skarpetki     https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8

Dzień 3

Matematyka – zagraj w grę Kiermasz Wielkanocny  karty pracy str. 62-63 .
Karty pracy j. polski str. 84 zad. 5,6,7 oraz zadanie dodatkowe na str. 97
Wykonaj zadania https://learningapps.org/view737066
https://learningapps.org/view737182
https://learningapps.org/view2203438
http://pisupisu.pl/3/slowne-zabawy/rozsypanka-slow

Dzień 4

Matematyka – karty pracy str. 28-29.
Przyroda – przeczytać tekst w podręczniku na stronie 44-45, odpowiedzieć ustnie na pytania.
J. polski – karty pracy str. 38 zad. 1,2. Zad. 3 proszę  zapisać w zeszycie.
Zajęcia plastyczno-techniczne , budowa tratwy, karty pracy j. polski str. 39

https://www.youtube.com/watch?v=ziJOJ7Xcg2Q
http://pisupisu.pl/3/slowne-zabawy/rozsypanka-slow
https://learningapps.org/view2203438
https://learningapps.org/view737182
https://learningapps.org/view737066
https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8
https://www.youtube.com/watch?v=W5ACbMU15R4
https://www.youtube.com/watch?v=YcPhTuDzSnA


Dzień 5

Matematyka – podręcznik str. 126 zad. 2,3,4,5
J. polski - podręcznik tekst na  str. 46-47, karty pracy str. 40 – 41 , zadanie 5 dla chętnych.
W-f – zumba dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48

Dzień 6

Matematyka – karty pracy str. 30
J. polski – ćwiczenia dodatkowe str.92
Informatyka  - lekcje programowania, karty pracy j. polski str. 42-43
Wykonaj zadanie na stronie http://pisupisu.pl/3/trening-umyslu/brakujacy-fragment-2

Inne materiały,  linki i strony web przydatne  do pracy ucznia:
www. pisupisu.pl
www.matzoo.pl
edumaster.pl

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela
- potwierdzenie przez rodzica
- prace w teczkach dzieci
- sprawdzanie zadań odesłanych przez rodziców
- monitorowanie pracy uczniów na edumaster

Konsultacje dla uczniów 

Telefon w dniach 6.04 – 8.04 i 15.04-18.04 w godzinach 8.00 – 16.00
E- dziennik w dniach 6.04 - 8.04 i 15.04-18.04 w godzinach 10.00 – 13.00

Konsultacje dla rodziców

Telefon w dniach 6.04 – 8.04 i 15.04-18.04 w godzinach 8.00 – 16.00
E- dziennik w dniach 6.04 - 8.04 i 15.04-18.04 w godzinach 10.00 – 13.00

Podpis nauczyciela

                                                                                                                                                       Marta Siekierka


