
Tydzień obejmuje okres od 18.05. do 22.05.2020

Klasa III b

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna 

Nauczyciel realizujący: Aneta Pilarska

Treści do realizacji:  poznanie funkcjonowania państwa, czytanie i interpretowanie podanych 

informacji, faktów historycznych, praca z tekstem czytanie ze zrozumieniem. Układanie planu 

wydarzeń i opowiadanie, wyszukiwanie informacji w tekście, poszerzanie zakresu słownictwa i 

struktur składniowych. Opis obrazu. Ćwiczenia ortograficzne,  gramatyczne. Recytacja wiersza z 

uwzględnieniem interpunkcji i właściwej intonacji. Liczebniki porządkowe. Oś symetrii. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych – połowa i ćwierć – podanej liczby, figury geometrycznej, jednostki 

długości, jednostki objętości . Poznanie treści przyrodniczych – budowa korytarza rzeki – góry dolny 

bieg rzeki, dopływy. Pantomima przy muzyce. Abecadło muzyczne - Kujawiak. Pobudzanie inwencji 

twórczej – malowanie farbami. Ćwiczenia usprawniające prawidłową postawę ciała.

Dzień 1

Temat: Namalowana historia. 
Podręcznik - strona 3; 
https://www.youtube.com/watch?v=1dBh6Asc5tM

Ćwiczenia polonistyczne - polecenia: 1 - 2, strona 3;

Ćwiczenia matematyczne - zadanie 1 - 4, str. 3 -4.

Edukacja muzyczna: piosenka - słowa str. 92, ćw. polonistycznych,
melodia na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=6N5xHLANJEs

Dzień 2

Temat: Namalowana historia. 
https://www.youtube.com/watch?v=LceQYeW-7uM

Podręcznik strony 4-7;

Ćwiczenia polonistyczne - polecenia: 3-8 strony 4-5; 

Ćwiczenia matematyczne - zadania: 5-10, strony 4-5, a zadanie 11 , strona 5 ( dla ochotników).

W-f: https://www.youtube.com/watch?v=vPchQOfveS8

Dzień 3

Temat:  O Syrence warszawskiej.
https://www.youtube.com/watch?v=m59S4SGMFg8 - legenda

Podręcznik -  strony 8-9; 

Ćwiczenia polonistyczne: polecenie: 1-3, strona 6;

Ćwiczenia matematyczne: zadania: 1-9, strony  6-7;

Edukacja techniczna: Legenda o syrenie -  praca wg instrukcji na stronie 7, ćw. polonistyczne.

W-f: https://www.youtube.com/watch?v=IyOFdiD2x9A

Dzień 4

Temat: Z biegiem Wisły. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ue8-93Pw9L0

Podręcznik - strony 12-13; 
Legenda o powstaniu Wisły https://www.youtube.com/watch?v=hTty9Ob73Dg (dla ochotników)

Ćwiczenia polonistyczne - polecenia: 1-6, strony 8-9;

Polecenia 4 z mapą Warszawy na stronie 10-11 w podręczniku.

https://www.youtube.com/watch?v=vPchQOfveS8


Ćwiczenia matematyczne - zadania: 1-8, strony 8-9;

Edukacja plastyczna: wg polecenia 7 strona 9, ćw. polonistyczne.

Dzień 5

Temat: W rzece

Podręcznik -  strona 16-21;

Ćwiczenia polonistyczne – przyrodnicze, zadania: 1 – 3, strony: 10-11;

Ćwiczenia matematyczne- zadania: 1-5, strona 10;

Edukacja informatyczna: Rysunek w programie Power Paint.

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


