
 
Edukacja wczesnoszkolna kl. III a  Pałecznica – Maria Janik 
 
Zakres  materiału do realizacji przez uczniów kl. III a   
                                    od  25.03. -  01. 04.2020 r. 
 z edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej,   
 i technicznej 
 
25.03.2020 - środa 
Od kałuży do oceanu. 
- Praca z tekstem: Od kałuży do oceanu  -  Podręcznik str.32-33 
- Rodzaje wód. 
- Stopniowanie przymiotników-  Karty ćwiczeń  str. 25-26 
- Utrwalamy jednostki objętości płynów - Podręcznik str.120,  Karty matematyczne str. 18-19 
 
26.03. - czwartek 
 Zakręć kran. 
- Sposoby oszczędzania wody - Podręcznik str. 34-35 
- Utrwalamy poznane części mowy – Karty ćwiczeń 27,29 
- Praca plastyczno – techniczna ,,Kubek do mycia zębów” (wykonanie wg instrukcji - Karty   
    ćwiczeń str. 28). 
  
27.03. – piątek 
Uwaga! Powódź! 
 - Praca z tekstem ,,Rzeka wczesną wiosną” – Podręcznik  str. 44-45 
- Zamiana jednostek czasowych. Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia czasowe.-    
  Karty matematyczne str. 26-27 
 
30 .03 - poniedziałek 
Jak zasiać wiosenną radość? 
- Nauka wiersza na pamięć pt. ,,Pobudka”  - Podręcznik str. 36-37 
- Piszemy poprawnie - utrwalanie pisowni przeczenia nie z rzeczownikami - Podręcznik s. 37.  
  Karty ćwiczeń str. 31-32 
- Zadania tekstowe.- Karty matematyczne str. 20 
-  Praca plastyczna ,, Wiosna wokół nas”.- technika dowolna. 
  
31.03 - wtorek 
Zaginione pory roku. 
- Czytanie tekstu - Podręcznik str. 40 
- Ćwiczenia ortograficzne – pisownia wyrazów z h i ch - Karty ćwiczeń – str. 34-35 
- Godziny, minuty, sekundy. Odczytywanie godzin na zegarach. - Karty matematyczne str.    
  21-23 
 
01.04 –środa 
Wypalanie traw. 
- Praca z tekstem ,,Wypalanie traw” – Podręcznik str. 42-43 
- Utrwalanie części mowy – Karty ćwiczeń str.36-37 
- Zadania na obliczenia czasowe- Karty matematyczne str. 24. 
 
 



Z edukacji muzycznej – nauka dowolnej piosenki o wiośnie lub piosenki ,,Prosimy was o 
uśmiech”  (pierwszej zwrotki i refrenu) z Kart ćwiczeń str. 105.  
 
Możliwość z korzystania ze strony www.epodreczniki.pl 
 
Przypominam, żeby uczniowie wykonywali  zadania z podanych stron  w miarę swoich 
możliwości, te które potrafią. Chętni uczniowie mogą wykonać więcej ćwiczeń i zadań                        
z danych stron.  W razie pytań, wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub e- mail: 
janik.m@ssp.palecznica.pl  
 
Życzę  owocnej pracy. 
Pozdrawiam. 
Wychowawca klasy III a  - Maria Janik 
 
 
 
 
 
 
 


