
Tydzień obejmuje okres od 08.06 – 10.06.2020

Klasa III a

Przedmiot – edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel realizujący Marta Siekierka

Treści do realizacji:  czytanie ze zrozumieniem tekstów, pożyteczna rola zwierząt w hodowli roślin

ogrodowych. Wskazywanie czasowników w zdaniach – zmiana form czasu przeszłego na teraźniejszy.

Utrwalenie  zasad  pisowni  z  rz,  ż,  ch,  h.  Rodzaje  zdań.  Redagowanie  i  zapisywanie  zaproszenia.

Utrwalenie  pisowni  wyrazów  wielką  literą.  Układanie  i  zapisywanie  zdań  złożonych.  Liczby

sześciocyfrowe.  Odczytywanie  tworzenie  i  zapisywanie  liczb  sześciocyfrowych.  Milion  –  liczba

siedmiocyfrowa. Odczytywanie liczb i ich zapisywanie. Abecadło instrumentów – instrumenty dęte.

Rozpoznawanie brzmienia instrumentów dętych. Plastyka – wykonanie kwiatka zgodnie z instrukcją.

W-f – zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Dzień 1

J. polski – podręcznik str. 46 - 49 proszę ustnie odpowiedzieć na pytania do tekstów. Karty pracy 
str. 30 – 33.
Matematyka – proszę, aby dzieci koniecznie zapoznały się z lekcją na: https://www.youtube.com/
watch?v=WObe7465LCM Podręcznik str. 123 zad. 2,4,5 proszę zapisać w zeszycie. Karty pracy str. 
24-25 zad. 7 dla chętnych.
W- f - https://www.youtube.com/watch?v=IUW9SCzmCbI

Dzień 2

J. polski – podręcznik str. 52 -53 proszę zrobić tylko zad. 5 i zapisać je w zeszycie. Karty pracy str. 34
-35 bez zad. 4 . Proszę utrwalić wiedzę na :
https://wordwall.net/pl/resource/2598337/zdanie-pojedyncze-i-z%C5%82o%C5%BCone
Matematyka – proszę, aby dzieci koniecznie zapoznały się z lekcją na: https://www.youtube.com/
watch?v=paPoUJ6jtFw Podręcznik str. 124 przeanalizować zadania. Karty pracy str. 26 – 27 zad. 7 
dla chętnych.
Muzyka – https://www.youtube.com/watch?v=uF4MOfTyRgw Podręcznik str. 93 proszę 
odpowiedzieć ustnie na pytania. Karty pracy do języka polskiego str. 73 link do zad. 5 
https://www.youtube.com/watch?v=xRbCwtJwW5M

Dzień 3

Przyroda – podręcznik str. 54 – 57. Karty pracy str. 37-39.
Matematyka – karty pracy str. 30 -31 oraz 33.
Ćwiczenia utrwalające https://wordwall.net/pl/resource/2249756/matematyka/policz-litry
https://wordwall.net/pl/resource/1493165/matematyka/litry
Plastyka – karty pracy do języka polskiego str. 36 
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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
- sprawdzanie zadań odesłanych przez rodziców dzieci
- lekcje on-line

Konsultacje dla uczniów 

Telefon w dniach 08.06 – 10.06  w godzinach 8.00 – 16.00
E- dziennik w dniach  08.06 – 10.06  w godzinach 10.00 – 13.00

Konsultacje dla rodziców

Telefon w dniach 08.06 – 10.06  w godzinach 8.00 – 16.00
E- dziennik w dniach 08.06 – 10.06  w godzinach 10.00 – 13.00

                                                             Marta Siekierka


