
Tydzień obejmuje okres od 01.06 – 05.06.2020

Klasa III a

Przedmiot – edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel realizujący Marta Siekierka

Treści do realizacji:  Czytanie ze zrozumieniem fragmentu lektury Romana Pisarskiego  O psie który

jeździł koleją.  Uzupełnianie metryczki lektury, układanie i zapisywanie planu wydarzeń. Utrwalenie

pisowni  wyrazów  z  rz  wymiennym.  Wielozdaniowe  wypowiedzi  uczniów  na  temat  wędrówek

zwierząt.  Odczytywanie  informacji  z  map.  Rozwiązywanie  rebusów,  ćwiczenia  w  czytaniu  ze

zrozumieniem,  wyjaśnianie  znaczenia  wyrazów.  Wskazywanie  wyrazów  dźwiękonaśladowczych  w

wierszu.  Połowa  i  ćwierć  obliczenia  pieniężne.  Poszerzanie  wiedzy  na  temat  Unii  Europejskiej,

pisownia zmiękczeń. Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia pieniężne. Utrwalenie tabliczki

mnożenia.  Liczby  pięciocyfrowe,  odczytywanie,  tworzenie  i  zapisywanie  liczb  pięciocyfrowych.

Technika  – wykonanie  pieska  zgodnie  z  podaną instrukcją.  Plastyka – rysowanie  swojego pupila.

Muzyka  –  nauka  piosenki  Działkowa  ballada.  W-f  ćwiczenia  ogólnorozwojowe.  Informatyka  –

rysowanie w programie Paint.

Dzień 1

J. polski – podręcznik str. 28 – 29 przeczytać fragment lektury ustnie odpowiedzieć na pytania do 
tekstu. Zapoznać się z informacjami oraz wykonać test na 
https://view.genial.ly/5ec2f9d32106c10d16831b71/presentation-o-psie-ktory-jezdzil-koleja?
fbclid=IwAR3SdiyPSoQ4oOj1pryIEf_zvTzgo9p0R70Ph-Lny34l4hasyavAOQLTns0
Karty pracy str. 16 – 17. 
Matematyka – utrwalamy tabliczkę mnożenia https://wordwall.net/pl/resource/361207/mno
%C5%BCenie-w-zakresie-100
https://wordwall.net/pl/resource/1695624/mno%C5%BCenie-w-zakresie-100
Plastyka – wykonać psa z origami https://www.youtube.com/watch?v=ZA5qRm8nfgU
W-f https://wordwall.net/pl/resource/975274/%C4%87wiczenia-na-weso%C5%82o-przez-p
%C3%B3%C5%82-godziny

Dzień 2

J. polski – podręcznik str. 30 – 31. Karty pracy str. 18, zad. 9 proszę  zapisać w zeszycie.
Rozwiązać krzyżówkę na https://wordwall.net/pl/resource/2036776/polski/o-psie-kt%C3%B3ry-je
%C5%BAdzi%C5%82-kolej%C4%85
Matematyka – karty pracy str. 53 – 54 (zadania dodatkowe)
Plastyka – narysuj swojego pupila.

Dzień 3

Przyroda – str. 32 – 35 proszę zapoznać się z tekstami i odpowiedzieć ustnie na pytania. Karty 
pracy str. 20-23  zadanie 7 proszę odesłać do sprawdzenia.
Matematyka – podręcznik str. 121 zad. 2,3,4 proszę zapisać w zeszycie.
Muzyka – przeczytać dwa razy tekst piosenki Działkowa ballada, katy pracy J. polski str. 93
Zaśpiewać wspólnie z dziećmi na https://www.youtube.com/watch?v=BAhlHvRxioA
W-f https://www.youtube.com/watch?v=OFNJYSN0ZIU



Dzień 4

Matematyka – karty pracy str. 18 – 19 poćwiczyć na stronie 
https://wordwall.net/pl/resource/2274179/dopasuj-odpowiednio-warto%C5%9B%C4%87-
jednostek
J. polski – podręcznik str. 36 – 40 ustnie odpowiedzieć na pytania do tekstów. Karty pracy str. 24-
25. 
Informatyka – narysuj samochód w Paint https://www.youtube.com/watch?v=DVtCa8LxPc4

Dzień 5

Matematyka proszę zapoznać się z https://www.youtube.com/watch?v=Iu2e0ZwK-TI 
https://www.youtube.com/watch?v=NwaqpihpNQE
Podręcznik str. 122 zad. 3,4,5 proszę zapisać w zeszycie. Karty pracy str. 20 – 21
J. polski – podręcznik str. 41 – 45 odpowiedzieć ustnie na pytania do tekstów. Zapoznać się z 
informacjamihttps://view.genial.ly/5eb2b9fbe9b1fa0d9d220074/presentation-poznajemy-unie-
europejska?fbclid=IwAR1xhbL64BU5uJa8kFCb-LZyjV-PqYcuYD5fTMukOfL9XmJykLmhIrKW_W8 
Karty pracy str. 26 -29.

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
- prace w teczkach dzieci
- sprawdzanie zadań odesłanych przez rodziców dzieci
- lekcje on-line

Konsultacje dla uczniów 

Telefon w dniach 01.06 – 05.06  w godzinach 8.00 – 16.00
E- dziennik w dniach  01.06 – 05.06  w godzinach 10.00 – 13.00

Konsultacje dla rodziców

Telefon w dniach 01.06 – 05.06  w godzinach 8.00 – 16.00
E- dziennik w dniach 01.06 – 05.06  w godzinach 10.00 – 13.00

                                                                Marta Siekierka


