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Klasa III b

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna 

Nauczyciel realizujący: Aneta Pilarska

Treści do realizacji: Praca z tekstem - czytanie ze zrozumieniem.  Wyszukiwanie informacji w tekście, 

poszerzanie zakresu słownictwa i struktur składniowych. Tropienie wiedzy -  Prawa  Dziecka. 

Ćwiczenia ortograficzne,  gramatyczne. Rozwiązywanie zadań tekstowych – doskonalenie mnożenia i 

dzielenia w zakresie stu, kolejność wykonywania działań. Praca z lekturą : O psie, który jeździł koleją.  

Abecadło muzyczne – muzyka wesoła i smutna. Pobudzanie inwencji twórczej – malowanie farbami. 

Ćwiczenia usprawniające prawidłową postawę ciała, rozwijanie zwinności, skoczności orientacji 

przestrzennej oraz koordynacji ruchowej.

Dzień 1

Temat: Chcemy, by świat był szczęśliwy.

Podręcznik -  strona 62-63:

Ćwiczenia polonistyczne  zadania: 1- 4, strony: 44-45;

Ćwiczenia matematyczne- zadania: 1-9, strony: 34-35;

Edukacja informatyczna : strony 42-43, ćw. polonistyczne;

Dzień 2

Temat: Moje królestwo.
Podręcznik – strony: 64-67; 
https://www.youtube.com/watch?v=VLHwLHf-8Z0

Ćwiczenia polonistyczne - polecenia: 1-7, strony 46-47;

Ćwiczenia matematyczne - zadanie 1-10, strona 36-37.

Edukacja muzyczna: https://www.youtube.com/watch?v=eTl738Z92Wc

Dzień 3

Temat: Prawa dziecka. 
https://www.youtube.com/watch?v=SJgGFpxh6kY

Podręcznik strony 68-69; dla chętnych poczytajka ze strony 102 w podręczniku.

Ćwiczenia polonistyczne - polecenia: 1-4 strony 48-49; 

Ćwiczenia matematyczne - zadania: 1-9, strony 38-39;

W-f: https://www.youtube.com/watch?v=RXtbC9s10B0

Dzień 4

Temat:  O psie, który jeździł koleją. 
http://www.sp7.jaroslaw.pl/cwiczenia/zintegrowane/o_psie_ktory_jezdzil_koleja.html

 - test 
Podręcznik -  strony 28-29; 

Ćwiczenia polonistyczne: polecenie: 1-4, strony 16-17;

Ćwiczenia matematyczne: zadania: 1-8, zad. 9 dla ochotników, strony  12-13;

Edukacja muzyczna: Instrumenty dęte, strona 93 (K)

W-f: https://www.youtube.com/watch?v=NeLnIzpByX8



Dzień 5

Temat: O psie, który jeździł koleją.

Podręcznik - strony 30-31;  
https://learningapps.org/1291184

Ćwiczenia polonistyczne - polecenia: 5-9, strony 18-19;

Polecenia 4 z mapą Warszawy na stronie 10-11 w podręczniku.
Ćwiczenia matematyczne - zadania: 1-8, strony 8-9;

Edukacja informatyczna: https://learningapps.org/view3481169

Edukacja techniczna dla ochotników wg polecenia na stronie 19, ćw. polonistyczne.

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela
Potwierdzenie przez rodzica, dokumentacja zdjęciowa przez WhatsApp i pocztę e-mail.

Konsultacje dla uczniów 

e- dziennik Librus moduł wiadomości, tel.przez  WhatsAp, poczta elektroniczna -
 poniedziałek – piątek (8.00-16.00)

Konsultacje dla rodziców

e-dziennik  Librus moduł wiadomości, tel. przez WhatsApp, poczta elektroniczna  
poniedziałek – piątek (8.00-18.00)

                                                                                                                                                    Aneta Pilarska


