
Edukacja wczesnoszkolna kl. III a  Pałecznica 
 

Zakres  materiału do realizacji przez uczniów kl. III  od 27 IV -  30 IV 2020 r. 
 z edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej,   
 i technicznej 
 
 
27 IV – poniedziałek 
 
                 Temat dnia: Nazywamy uczucia 
 
Skopiuj link i wklej do przeglądarki w celu wysłuchania teksty Co ja czuję?… 
 
https://www.wsip.pl/upload/2020/04/Listy-od-Hani-i-Henia_9_Co-ja-czuje.mp3 
 
 
Edukacja polonistyczna  
- Określanie emocji i uczuć na podstawie  wysłuchanego tekstu Co ja czuję? z cyklu ,, Listy   
  od Hani i Henia”- Podręcznik s. 72-73 
- Wyszukiwanie informacji w tekście, redagowanie i zapisywanie odpowiedzi na pytania  
  dotyczące tekstu – Karty ćw. s. 66- ćw. 1 
- Wyjaśnienie zdania wypowiedzianego przez tatę Henia: ,,Uczucia lubią się bawić z nami           
  w  chowanego” – Karty ćw. s.66 –ćw. 2 
 
W zeszycie zapisz 
   
Temat: Nazywamy uczucia. 
Umiejętność okazywania uczuć, rozpoznawanie emocji i uczuć innych osób ma istotne 
znaczenie w życiu człowieka. Każdy ma prawo do okazywania swoich emocji. Warto 
rozmawiać o uczuciach np. z bliskimi osobami. Dzięki temu łatwiej jest radzić sobie                        
z emocjami, które towarzyszą nam na co dzień. 
 
     
Edukacja matematyczna 
- Dodawanie i odejmowanie liczb czterocyfrowych - Karty matem. s. 46- ćw. 1.  
- Rozwiązywanie zadań tekstowych. Obliczanie odległości – Karty matematyczne s. 46                
  ćw. 2- 4 
 
 
28 IV – wtorek 
                 

Temat dnia: Nazywamy uczucia 
 

Skopiuj link i wklej do przeglądarki- obejrzyj filmik o uczuciach 
 

https://vimeo.com/407510870/483468933a 
 

Edukacja polonistyczna  
- Czytanie zagadek M. Brykczyńskiego Co się kryje w sercu na dnie? Kto przeczyta ten  
  odgadnie- podanie nazw uczuć będących ich rozwiązaniem – Podręcznik s. 74-75  



- Wpisywanie nazw uczuć w kolorowe chmurki – Karty ćw. s. 66-ćw. 3 
- Dolepianie ramek z wyjaśnieniami powiedzeń – Karty ćw. s. 67- ćw. 4 
- Ćwiczenia w pisaniu z pamięci – Karty ćw. s. 67- ćw. 6 
 
W zeszycie napisz 
 
Ćw. 1 s.75 z P. (nazwy uczuć) 
 
Edukacja społeczna  
Kształtowanie wartości szacunku, empatii, odpowiedzialności. Rozwijanie świadomości 
własnych uczuć i uczuć innych osób.  
 
Edukacja matematyczna 
- Rozwiązywanie zadań tekstowych- tony, kilogramy –Podręcznik s. 133 zad. 1, 2 
- Porównywanie wyrażeń dwumianowanych. Wstawianie odpowiednich znaków (<, > lub = ) 
-  Karty matematyczne s. 51 - ćw.4  
 
  Pamiętaj 1 tona = 1000 kilogramów 
                 1 t = 1000 kg 
 
 
Edukacja plastyczna 
- Praca plastyczna-  przedstawienie na zarysie postaci ludzkiej wybranych uczuć za pomocą  
  barwnych plam- wg Kart ćw. s. 68 ćw. 3 
 
 
 
 29 IV – środa 
 
                  Temat dnia: Radzimy sobie z uczuciami 
 
Edukacja polonistyczna 
- Próba odpowiedzi na pytanie: Czy radzisz sobie z uczuciami? zawarte w tytule psychotekstu  
  Olgi Jakackiej. Czytanie ze zrozumieniem – Podręcznik s. 76- 77 
- Dopisywanie zakończeń zdań zgodnie z własnymi odczuciami i przeżywanymi emocjami –  
  Karty ćw. s. 68- ćw. 1 
 
 
W zeszycie – zapisz 
 
Temat: Piszemy poprawnie – pisownia wyrazów z om, em, on, en.  
Ćw. 3 s. 77 z P. 
 
 
Dla chętnych. 
 Pięknie czytamy – ,,Radzimy sobie ze złością” – Podręcznik s. 110 
 
 
 
 



Edukacja matematyczna 
- Rozwiązywanie zadań nietypowych.  
 (Sprawdzanie poprawności wykonanych działań. Zmienianie znaków w celu uzyskania  
  poprawnych działań z wykorzystaniem nalepek. Uzupełnianie treści zadania i wykonanie  
  obliczeń) – Karty mat. s. 52, ćw. – 1, 2, 3 
    
Edukacja muzyczna 
- Rytmiczna recytacja łamańca językowego Małgorzaty Strzałkowskiej Hocki – klocki. 
- Utrwalenie piosenki Prosimy was o uśmiech – Karty ćw. s. 105 
 
 
30 IV – czwartek 
 
                  Temat dnia: Każdy z nas się czegoś wstydzi 
 
Edukacja polonistyczna 
- Wstydliwe sytuacje i radzenie sobie ze wstydem na podstawie opowiadania Wstyd (fragment  
  książki G. Kasdepkego ,, Tylko bez całowania! Czyli jak sobie radzić z niektórymi  
  emocjami”) oraz własnych doświadczeń – Podręcznik s. 78-79 
- Redagowanie pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące opowiadania Wstyd – Karty ćw.  
  s.70 – ćw. 1 
- Układanie planu wydarzeń z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa – Karty ćw. s. 70   
  - ćw. 2 
 
Edukacja techniczna 
- Zrób to sam! Moja twarz- wykonanie twarzy z ruchomymi elementami zgodnie z podaną  
  instrukcją– Karty ćwiczeń s.72 
 
Chętni uczniowie mogą wykonać: 
Na kolorowej kartce odrysuj swoją rozłożoną dłoń i ją wytnij. Na każdym palcu zapisz 
pozytywną cechę, z którą się utożsamiasz.  
Możesz wykorzystać  przykładowe pozytywne cechy np. 
(miły, koleżeński, uczynny, mądry, pomysłowy, dowcipny, odważny, pomocny, pracowity, 
uczciwy, prawdomówny, bezinteresowny, ładny, silny, zgrabny, przystojny…  
Dziewczynki piszą w odpowiedniej formie np. miła….). 
 
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 o czytaniu lektury ,,O psie, który jeździł koleją” – autor Roman Pisarski 
Pamiętamy również o tabliczce mnożenia. 
 
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    
 
 



Uczniowie uczestniczący w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych  
kontakt indywidualny przez pocztę  e- mail lub telefonicznie w zależności od potrzeby ucznia. 
 
Pamiętamy o wywieszeniu w naszych domach  flagi narodowej z okazji świąt:  
1 maja – Święto Pracy 
2 maja – Święto Flagi RP 
3- maja – Święto Konstytucji 3 Maja 
 
Życzę  owocnej pracy. 
Pozdrawiam. 
Wychowawca klasy III a  - Maria Janik 
 
 
 


