
Tydzień obejmuje okres od 11.05 do 15.05.2020

Klasa III a

Przedmiot – edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel realizujący Marta Siekierka

Treści do realizacji: redagowanie pisemnych odpowiedzi na pytania, układanie planu wydarzeń, 

Pisownia wyrazów z om, em, on, en, czytanie ze zrozumieniem. Zapoznanie z formą wypowiedzi-

podziękowaniem, stopniowanie przymiotników, układanie i uzupełnianie zdań. Ćwiczenia w pisaniu z

pamięci.  Rozwiązywanie  zadań  tekstowych  –  tony,  kilogramy,  rozwiązywanie  zadań

niestandardowych, oś czasu, pojęcie wieku, odczytywanie wieków i lat przedstawionych na osiach

liczbowych.  Obliczanie  upływu  lat.  Rysowanie  krok  po  kroku  –  emotikony.  Nauka  piosenki  Na

majówkę. Praca w programie Word – obramowanie stron. Ćwiczenia ogólnorozwojowe przy muzyce.

Dzień 1

Matematyka – podręcznik str. 133, proszę przeanalizować zad. 1 i 2, zad. 3 i 4 zapisać w zeszycie.
Karty pracy – str. 50-51.
W-f  https://view.genial.ly/5eaae0d86ec83b0d9bae4c18/learning-experience-challenges-ruch-to-
zdrowie?fbclid=IwAR2OtPNz_Zy5InEu1GxIVbGqTdfKUXZPJd1ohiCuPt-vfmdskOktUks-SHQ
J. polski – przeczytać tekst podręcznik str. 72-73 oraz 74-75, zad. 1 odpowiedzi do zagadek proszę 
zapisać w zeszycie. Karty pracy str. 66 – 67 .
Plastyka – rysowanie krok po kroku https://www.youtube.com/watch?v=_niF6s8tbZE

Dzień 2

Matematyka – podręcznik str. 134, zad, 1,2,3,4 proszę rozwiązać w zeszycie. Zad. 4(DWE)
J. polski – podręcznik str. 76 – 77 przeprowadzić test pt. Czy radzisz sobie z uczuciami? Zadanie 3 ze
str. 77 proszę zapisać w zeszycie i odesłać do sprawdzenia. Karty pracy str. 68 -69 bez zad. 3
Muzyka – przeczytać dwa razy słowa piosenki https://spiewnik.wywrota.pl/wanda-chotomska/na-
majowke/tekst
Zaśpiewać piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=AnYHP_iL6dc
Dla chętnych  gra  ,,Duble’’. Wycinanka karta 52,53

Dzień 3

Matematyka – karty pracy str. 52-53, zad. 6 i 9 tylko dla chętnych.
J.polski - wysłuchać fragmentu książki Grzegorza Kasdepke . Karty pracy str. 70 
https://www.youtube.com/watch?v=8kvzG3GeMiI
Informatyka – poćwiczyć według instrukcji jak wykonać obramowanie stron w programie Word
https://www.youtube.com/watch?v=iUJYlrToNmo



Dzień 4

Matematyka – przeanalizować zadania z podręcznika str. 135. Karty pracy str. 54-55. Przed 
przystąpieniem do zadań proszę zapoznać się z treścią 
prezentacji:https://view.genial.ly/5ea6ceba63183e0d944479bf/game-breakout-wiek?
fbclid=IwAR2AWvD2Y84a-b1w07sIx_hOd0Ld24Jnlo5WzE28f2-_MgwqTIqEL5v-qHo  https://  
learningapps.org/1569421?
fbclid=IwAR3AeIxQYn6ml92Kq2HoVSE0ALgXLSIvAipVsW_xBJXIJAJQHC0PlOjG5TQ
https://learningapps.org/6116081
https://wordwall.net/pl/resource/577862/matematyka/znaki-rzymskie
J. polski – podręcznik str. 80-81 zad. 3 proszę odesłać do sprawdzenia. 
Plastyka – narysuj dwie dowolne emotki  https://www.youtube.com/watch?v=vRwKNYduc7A
Proszę przesłać do sprawdzenia.

Dzień 5

Matematyka – podręcznik str. 136 przeanalizować wszystkie zadania. Zad. 3 i 5 proszę rozwiązać i 
zapisać w zeszycie(odesłać do sprawdzenia). Karty pracy str. 56-57, zad. 9 dla chętnych.
Utrwalić zapis znaków rzymskich na https://view.genial.ly/5ead6d1beacf4c0d6716aee6/game-
breakout-znaki-rzymskie?
fbclid=IwAR2Mou6M3gnCX4PmmaBIIIrdN_sN5J_LnJd6kvdoAtOwTAndlrZqEW2Qho8
J. polski – podręcznik str. 82-83, odpowiedzieć ustnie na pytania 1-5. Karty pracy str. 73-74.
Obejrzyj filmik o emocjach    https://www.youtube.com/watch?v=PYqnlzVRflQ 
Zaśpiewać dwa razy piosenkę Na majówkę https://www.youtube.com/watch?v=AnYHP_iL6dc
W-f – ćwiczenia przy muzyce https://www.youtube.com/watch?v=_niF6s8tbZE

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

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 11.05 – 15.05  w godzinach 8.00 – 16.00
E- dziennik w dniach  11.05 – 15.05  w godzinach 10.00 – 13.00

Konsultacje dla rodziców

Telefon w dniach 11.05 – 15.05 w godzinach 8.00 – 16.00
E- dziennik w dniach 11.05 – 15.05  w godzinach 10.00 – 13.00

https://www.youtube.com/watch?v=PYqnlzVRflQ
http://www.szalone/
http://www.learningapps.org/


Podpis nauczyciela

                                                                                                                                                       Marta Siekierka


