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Klasa III a

Przedmiot – edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel realizujący Marta Siekierka

Treści  do  realizacji:  zasady  pisowni  z  różnymi  częściami  mowy,  czytanie  ze  zrozumieniem,

poznawanie  postaci  odkrywców,  wynalazców  i   ich  dokonań,  określanie  rodzaju  rzeczowników,

zapisywanie zdań, ćwiczenia doskonalące spostrzegawczość. Obliczanie sumy liczb jedno-,dwu, trzy-

cyfrowych.  Działania  na  liczbach  czterocyfrowych.  Utrwalenie  poznanych  wartości  rytmicznych,

słuchanie piosenki. Projektowanie wynalazku według inwencji twórczej dzieci. Ćwiczenia ruchowe z

wykorzystaniem kostki do gry.

Dzień 1

Matematyka – podręcznik str. 129 . Zadanie 1,2,3,4,5,6,7 – proszę rozwiązać i zapisać w zeszycie. 
Zadanie 6 i 7 proszę odesłać do sprawdzenia.
J. polski – zapoznać się z zasadami pisowni, podręcznik str. 60 -61 zadanie 2 proszę zapisać w 
zeszycie. Karty pracy str. 52-53 bez zad. 3
Poćwicz http://pisupisu.pl/klasa5/odmieniamy-przymiotniki-z-nie
W-f http://www.ciuciubabka.net/2020/04/propozycja-zdalnej-lekcji-w-fu-dla-klas.html?
fbclid=IwAR0FmIbvBYYO8l-gNaVKQ4AfXJa93yMjtj0bppkHDBz4G8hzfhJvNZ2pTzc

Dzień 2

Matematyka – karty pracy str. 38-39
Proszę wykonać zadania matematyczne https://view.genial.ly/5e9b371cb65e370dac74104c/game-
breakout-mistrz-matematyki?
fbclid=IwAR2UsVc17YVImfRx9SNr0prLoA4D9It8lp42nxH0VaAxcxtP5f1KVJHekII
J. polski – najpierw proszę poćwiczyć (linki poniżej) . Następnie uzupełnić karty pracy str. 54-55
http://pisupisu.pl/klasa3/jaka-czesc-mowy
http://pisupisu.pl/klasa3/stopniowanie-przymiotnikow-losowy-stopien
W-f 
https://www.facebook.com/lukasdojka/videos/228742914936939/UzpfSTEwMDAwMzU1NjkxMDAy
NToyODQ3OTIxOTEyMDAzMDEx/

Dzień 3

Matematyka – karty pracy str. 40 – 41. Zadanie 2, 5 i 6 str. 40 (DWE)
J. polski – przeczytać informacje, podręcznik str. 62-63 na zad. 1,2,3 udzielić ustnej odpowiedzi.
Obejrzeć filmiki edukacyjne
https://www.youtube.com/watch?v=x-_DDLchUt8
https://www.youtube.com/watch?v=y7rLghz6bzY
Muzyka wartości rytmiczne  - https://www.youtube.com/watch?
v=ZNYBvHTGP1U&fbclid=IwAR2Bsu7QJ-HcqkdYHDEnu_tgiNQf8aEOd1Y1XnePC-3vgWs-nOYam-
gkw84
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Dzień 4

Matematyka – karty pracy str. 42 – 43, proszę poćwiczyć na : 
https://wordwall.net/pl/resource/1582197/liczby-trzycyfrowe-teleturniej
J. polski karty pracy str. 56-57, kropkę z zadania 4 zapisać w zeszycie.
Muzyka -  posłuchaj piosenki Kundel bury https://www.youtube.com/watch?v=WBNzkZ-53ns
Plastyka – zaprojektuj samodzielnie dwa wynalazki . Pierwszy ma służyć do drapania się za uchem 
bez użycia rąk, drugi do zmazywania tablicy w naszej sali lekcyjnej.

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

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 27.04 – 30.04  w godzinach 8.00 – 16.00
E- dziennik w dniach 27.04 – 30.04 w godzinach 10.00 – 13.00

Konsultacje dla rodziców

Telefon w dniach 27.04 – 30.04 w godzinach 8.00 – 16.00
E- dziennik w dniach 27.04 – 30.04  w godzinach 10.00 – 13.00

Podpis nauczyciela

                                                                                                                                                       Marta Siekierka
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