
Tydzień obejmuje okres od 20.04. do 24.04.2020

Klasa III a

Przedmiot – edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel realizujący Marta Siekierka

Treści  do realizacji:  Zapoznanie z treścią fragmentów lektury Hugh Loftinga Doktor Dolittle i  jego

zwierzęta.  Uzupełnianie  metryczki  lektury.  Redagowanie  kilkuzdaniowej  pisemnej  wypowiedzi  o

postaci i pracy bohatera lektury. Wyszukiwanie w tekście informacji. Rozpoznawanie części mowy.

Porządkowanie  wyrazów  w kolejności  alfabetycznej.  Rozwijanie  i  zapisywanie  zdań.  Układanie  i

zapisywanie  planu  wydarzeń.  Zapisywanie  i  odczytywanie  liczb  czterocyfrowych.  Rozkład  liczb

czterocyfrowych na tysiące,  setki,  dziesiątki  i  jedności.  Liczby czterocyfrowe,  nauka odczytywania

liczb czterocyfrowych.  Zapisywanie  liczb  czterocyfrowych słowami i  za  pomocą cyfr.  Dodawanie  i

odejmowanie  liczb  czterocyfrowych.  Abecadło  muzyczne  –  walc.   Wykonanie  postaci  zwierzęcia

zgodnie z podaną instrukcją. W-f – ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Dzień 1

J. polski – wysłuchać  dwóch rozdziałów lektury https://www.youtube.com/watch?v=KIjlPp-
2sJo&list=PLL2Ik4KS304yguGAu16Ga08gOSphBhbVJ
https://www.youtube.com/watch?
v=wpJj8Wf6xMQ&list=PLL2Ik4KS304yguGAu16Ga08gOSphBhbVJ&index=2 , poćwiczyć czytanie 
podręcznik str. 48. Karty pracy str. 44 – 45 .
Utrwalić wiadomości https://learningapps.org/view4991317
Matematyka- karty pracy str. 31
W-f https://www.youtube.com/watch?
v=AU7PnM7T9Ag&feature=youtu.be&fbclid=IwAR17snB7PNrMdMs12sL_9_2Hq-
keWOi_pXxa0uTpNDbJY73s_oJ_CL27JRw

Dzień 2

J. polski – przeczytać informacje z podręcznika str. 50 i 51, karty pracy str. 46-47, zadanie 4 dla 
chętnych. 
Matematyka – podręcznik str. 127 , zadanie 2 i 3 zapisać w zeszycie, karty pracy str. 32
Plastyka – wykonaj dowolne zwierzę z rolki po papierze toaletowym 
https://www.youtube.com/watch?v=tUlb44y-wNw ( proszę przesłać zdjęcie do sprawdzenia)

Dzień 3

J. polski – podręcznik,  gimnastyka oka i języka str. 52, przeczytać tekst na str. 53 ustnie 
odpowiedzieć na pytania do tekstu. Karty pracy str. 48-49 zadanie 5 dla chętnych. 
Sprawdź pamięć https://learningapps.org/2568393
Matematyka – karty pracy str. 33 zad. 8 i 10 (DWE)
Ułożyć puzzle - https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/175777-doktor-dolittle
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Dzień 4

Edukacja polonistyczno-przyrodnicza .Przeczytać tekst w podręczniku str. 54-55, karty pracy str. 50 
zad. 1
Matematyka – podręcznik str. 128 zad. 1,2,3 zapisać w zeszycie , karty pracy str. 34
Poćwiczyć na stronie https://learningapps.org/view10868343 
W-f https://www.youtube.com/watch?v=xx03qQvzbHs

Dzień 5

Ed. przyrodnicza – podręcznik str. 56-57, zad. 3 proszę odesłać do sprawdzenia.
Matematyka – karty pracy str. 35 , dla chętnych gra na str. 36-37
Muzyka – walc, obejrzeć filmiki  https://www.youtube.com/watch?v=X3dBb6vEi5M oraz 
https://www.youtube.com/watch?v=JKkbRcf2ghA , przeczytać informacje na str. 91 podręcznik, 
karty pracy j. polski str. 86 zad. 4

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

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 20.04 – 24.04  w godzinach 8.00 – 16.00
E- dziennik w dniach 20.04 – 24.04 w godzinach 10.00 – 13.00

Konsultacje dla rodziców

Telefon w dniach 20.04 – 24.04 w godzinach 8.00 – 16.00
E- dziennik w dniach 20.04 – 24.04  w godzinach 10.00 – 13.00

Podpis nauczyciela

                                                                                                                                                       Marta Siekierka
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