
Tydzień obejmuje okres od 15.06 – 23.06.2020

Klasa III a

Przedmiot – edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel realizujący Marta Siekierka

Treści  do realizacji:  Przypomnienie zasad dbałości  o zęby, wyszukiwanie informacji  w dostępnych

źródłach  i  odpowiadanie  na  pytania.  Pisanie  wyrazów  z  ż  i  rz,  formy  rzeczownika,  opisywanie

ilustracji.  Rozwiązywanie psychotestu  Bezpieczne wakacje,  wielozdaniowe wypowiedzi  uczniów na

temat przestrzegania bezpieczeństwa podczas wakacji. Rozpoznawanie i nazywanie roślin trujących.

Powtórzenie  mnożenia  i  dzielenia  liczb  w  zakresie  100,  własności  działań  na  liczbach,  figury

przestrzenne,  rozwiązywanie  zadań  tekstowych.  Wykonanie  pracy  plastyczno  –

technicznej   ,,Akwarium’’.  Lekcja  programowania.  Kreacje  muzyczno-ruchowe.  W  -f  ćwiczenie

koordynacji ruchowej.

Dzień 1

J. polski – podręcznik str. 70 - 71 proszę ustnie odpowiedzieć na pytania do tekstów. Karty pracy 
str. 50 – 52 oraz 49.
Matematyka – karty pracy str. 34-37 zad. 7 str. 35 oraz zad. 8 str. 37 dla chętnych
W- f - https://www.youtube.com/watch?v=WbMKgaPPAs0

Dzień 2

J. polski – podręcznik str. 76 proszę wykonać test o bezpieczeństwie podczas wakacji oraz 
przeczytać informacje na str. 78-79 i ustnie odpowiedzieć na pytania. Karty pracy str. 62 – 64.
Matematyka – proszę, aby dzieci koniecznie zapoznały się z https://www.youtube.com/watch?
v=Z4dHkirsbLk
https://wordwall.net/pl/resource/1121313/matematyka/kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywania-
dzia%C5%82a%C5%84
Karty pracy str. 39-41
Muzyka – zabawa  ruchowa https://www.youtube.com/watch?v=2T6eW_b3saQ

Dzień 3

J. polski –  Karty pracy str. 58 - 59
Matematyka – karty pracy str. 42-45
Informatyka – lekcje programowania karty pracy do j. polskiego str. 60-61
Praca plastyczno-techniczna  https://www.youtube.com/watch?v=FZO9DkmVsWE&list=PLNs-EL-
p8ySlQ3CtNgYCE2b8SIuA0RS1g

Dzień 4

J. polski –  Karty pracy str. 54 - 57
Matematyka – karty pracy str. 48-51. Zad. 6 str. 49 oraz 7 i 8 str. 51 tylko dla chętnych.
Proszę poćwiczyć na https://www.matzoo.pl/klasa3/obwod-prostokata_77_151
https://www.matzoo.pl/klasa3/obwod-kwadratu_77_150
W-f - https://www.youtube.com/watch?v=Xn7Hc_xRLIA



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 15,19,22-25.06  w godzinach 8.00 – 16.00
E- dziennik w dniach 15,19,22-25.06 w godzinach 10.00 – 13.00

Konsultacje dla rodziców

Telefon w dniach 15,19,22-25.06   w godzinach 8.00 – 16.00
E- dziennik w dniach 15,19,22-25.06  w godzinach 10.00 – 13.00

                                                             Marta Siekierka


