
Edukacja wczesnoszkolna kl. III a  Pałecznica – Maria Janik 
 
Zakres  materiału do realizacji przez uczniów kl. III  od 20 IV -  24 IV 2020 r. 
 z edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej,   
 i technicznej 
 
 
20 IV – poniedziałek 
 
                 Temat dnia: Doktor Dolittle. Opowiadamy przygody. 
. 
Edukacja polonistyczna  
- Opowiadanie przygody Doktor Dolittle i jego zwierzęta. Ostrzeżenie szczurów zilustrowanej  
  w podręczniku - s. 58-59. 
- Układanie i zapisywanie planu wydarzeń na podstawie historyjki obrazkowej oraz tekstu  
  lektury - Karty ćwiczeń s 50-ćw.1 
- Redagowanie pisemnego opowiadania - ,,Ostrzeżenie szczurów”- (w zeszycie).  
 
W zeszycie 
  Pod tematem napisz opowiadanie ,,Ostrzeżenie szczurów”- pamiętaj o jego budowie (wstęp,  
  rozwinięcie, zakończenie).  
     
Edukacja matematyczna 
- Sprawdź się! – zadania do samodzielnego rozwiązania - Karty matematyczne s.40, zad.1-8  
  (w miarę możliwości ucznia) 
 
 
21 IV – wtorek 
                 

Temat dnia: Wynalazek a odkrycie 
 
Edukacja polonistyczna  
- Czytanie ze zrozumieniem tekstu Odkrycia i wynalazki. Poznanie postaci odkrywców,  
  wynalazców i ich dokonań  – Podręcznik s. 62-63 
- Próba wyjaśnienie terminów: odkrycie, wynalazek 
- Dobieranie wyrazów bliskoznacznych do wyrazów: wynaleźć, odkryć - Karty ćwiczeń s.56 – 
  ćw.1 
- Określanie rodzaju rzeczowników – s. 57 K. ćwiczeń 
  
W zeszycie – pod tematem napisz ćw. 4 s. 57 z Kart ćwiczeń – dotyczące wynalazków.  
 
Chętni uczniowie mogą przeczytać Poczytankę Odkrycia Cyryla – Podręcznik s. 102,103 
Obejrzeć na YouTube film- wpisując  Odkrycia i wynalazki i wybrać  np. Polskie odkrycia               
i wynalazki, czyli co nasz naród dał światu 
 
Edukacja matematyczna 
- Obliczanie sumy liczb jedno-, dwu-, trzy-, czterocyfrowych. Działania na liczbach  
  czterocyfrowych – zadania rozmaite – Karty matematyczne s. 42 - ćw. 1,3, s. 43- ćw. 5  
 
 



 Edukacja muzyczna 
- Abecadło instrumentów. Zespół wykonawczy – orkiestra -  Podręcznik s. 92, Karty ćwiczeń  
  s.87- ćw. 7 
 
Edukacja plastyczna 
- Praca plastyczna- Zwierzęta doktora Dolittle’a - technika dowolna.  
 
 
 
 22 IV – środa 
 
                  Temat dnia: Wynalazki szkodliwe dla przyrody 
 
Edukacja polonistyczna 
- Wypowiedzi U. na temat wpływu niektórych wynalazków na przyrodę na podstawie tekstu   
  Czy wynalazki są dobre dla przyrody?, ilustracji i własnych doświadczeń – Podręcznik                       
  s.  64-65  
- Wyjaśnienie znaczenia wyrazów: smog, samochód hybrydowy – Leksykon – Podręcznik      
  s. 111 
- Redagowanie kodeksu miłośnika przyrody z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa –   
  Karty ćwiczeń s. 58- ćw. 1 
- Układanie i zapisywanie zdań na temat wynalazku szkodliwego dla przyrody –                              
  Karty ćwiczeń s. 58- ćw. 2 
- Pisownia wyrazów z ch wymiennym – Karty ćwiczeń s. 59- ćw. 6 
 
 
Edukacja przyrodnicza 
- Wpływ niektórych wynalazków na przyrodę - w oparciu o zdobyte informacje                                    
  i doświadczenia U. 
 
Edukacja matematyczna 
- Kilometr jako jednostka długości.  Zamiana metrów na kilometry i kilometrów na metry.  
   Podręcznik s. 130,  Karty matematyczne s.44 
 
W zeszycie – zapisz  
 
Temat: Kilometr jako jednostka długości. 
Duże długości mierzymy w kilometrach 
1 kilometr =1000 metrów 
1km = 1000 m 
 
Napisz zad. 2, 3 s. 130  z Podręcznika 
 
 
23 – czwartek 
 
                  Temat dnia: Jesteśmy wynalazcami 
 
Edukacja polonistyczna 
- Czytanie tekstu- inscenizacji Kaliny Jerzykowskiej Jak uratować las. 



- Opisywanie wymyślonego przez siebie wynalazku – K. ćwiczeń s.62- ćw. 1  
- Pięknie czytamy. ,,Wynalazcy” – Podręcznik s. 110  
 
 
Edukacja techniczna 
- Zrób to sam! Wykonanie własnego wynalazku z wykorzystaniem surowców wtórnych na  
   podstawie podanej instrukcji – Karty ćwiczeń s. 63 
 
 
24- piątek 
 
Temat dnia: Polscy nobliści 
 
Edukacja polonistyczna 
- Warto ich znać! Alfred Nobel – Podręcznik s. 70 
- Odpowiedzi ustne na pytania pod tekstem Polscy nobliści  – Podręcznik s. 71 
- Piszemy poprawnie – pisownia wyrazów z ą, ę w zakończeniach – Podręcznik s. 71 i 113,  
  Karty ćwiczeń s. 65- ćw. 3 
 
 
W zeszycie  
 
Temat: Polscy nobliści    
Pod tematem wypisz z Podręcznika s. 71 nazwiska polskich laureatów Nagrody Nobla oraz           
w jakiej dziedzinie ją otrzymali. Wykonaj ćw. 4. s. 71 z Podręcznika. 
 
Edukacja społeczna 
- Poznanie sylwetek polskich noblistów i ich osiągnięć. 
 
 
Edukacja matematyczna 
- Tona jako jednostka masy. Zamiana ton na kilogramy oraz kilogramów na tony. Dopełnianie  
  brakujących kilogramów do pełnych ton – Podręcznik s. 132,  
  Karty matematyczne s. 49 ćw. 3 i 4 
 
 
W zeszycie - zapisz 
 
Temat: Tona jako jednostka masy. 
Do określania, ile ważą bardzo ciężkie przedmioty używamy jednostki zwanej toną 
 1 tona = 1000 kilogramów 
 1 t = 1000 kg 
 
Proszę o wysyłanie  wyznaczonych zadań i prac do sprawdzenia i oceny  za pomocą 
poczty elektronicznej lub zdjęciem  na  podany  adres   e – mailowy: 
janik.m@ssp.palecznica.pl  - w terminie ustalonym z uczniami.  
 
 
Przypominam, uczniowie wykonują zadania z podanych stron  w miarę swoich możliwości. 
Chętni uczniowie mogą wykonać więcej ćwiczeń i zadań  z podanych stron.  



Jestem do dyspozycji uczniów i rodziców codziennie od poniedziałku do piątku.  
W razie pytań proszę o kontakt  telefoniczny w godzinach 9.00 - 12.00  
lub od 17.00 - 18.00    
 
Życzę  owocnej pracy. 
Pozdrawiam. 
Wychowawca klasy III a  - Maria Janik 
 
 
 


