
Edukacja wczesnoszkolna kl. III a  Pałecznica – Maria Janik 
 
Zakres  materiału do realizacji przez uczniów kl. III  od 15 IV -  17 IV 2020 r. 
 z edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej,   
 i technicznej 
 
 
15 IV – środa 
 
                 Temat dnia: Doktor Dolittle. Poznajemy bohaterów. 
Edukacja polonistyczna  
- Czytanie ze zrozumieniem fragmentów lektury Hugh Loftinga ,,Doktor Dolittle i jego  
  zwierzęta” - Podręcznik s. 48-49. 
- Wyjaśnienie niezrozumiałych wyrazów – Leksykon – Podręcznik s. 111. 
- Uzupełnienie metryczki lektury w Kartach ćwiczeń s.44. 
- Nazwy miejsc, w których doktor Dolittle hodował swoje zwierzęta,  oraz nazwy gatunków  
   zwierząt, które najbardziej lubił – Karty ćwiczeń s.45. ćw. 3 i 4.  
 
W zeszycie 
  Napisz kilka zdań na temat tego, kim był i co robił doktor Dolittle.    
 
  
Edukacja matematyczna 
- Zapisywanie i odczytywanie liczb czterocyfrowych. Rozkład liczb czterocyfrowych na  
  tysiące, setki, dziesiątki i jedności - Podręcznik s. 126 -127.  
  Karty matematyczne – zad. 2,3 s. 30, zad.6 s. - 31 
 
W zeszycie  
Temat: Zapisywanie i odczytywanie liczb czterocyfrowych. 
Zadanie 2 s. 126 P. (wykonaj zadanie wg  wzoru z podanej strony), 
Zadanie 3 s. 127 P. 
 
Edukacja muzyczna 
- Abecadło muzyczne. Pauzy muzyczne – utrwalanie – Podręcznik s. 90, Karty ćwiczeń s.85 
 
 
16 IV – czwartek 
                Temat dnia: Uwaga! Zwierzęta! 
 
Edukacja polonistyczna  
- Czytanie ze zrozumieniem tekstu Uwaga! Zwierzęta!  Zasady zachowania się wobec dzikich  
   i nieznajomych zwierząt – Podręcznik s. 50-51,  
 
- Układanie i zapisywanie zdań z wybranymi częściami mowy- Karty ćwiczeń s. 47 –ćw.3i 4. 
  
W zeszycie – pod tematem zapisz i zapamiętaj 
Nie należy dotykać nieznanych zwierząt domowych i dzikich! 
Zwierzęta mogą być nosicielami niebezpiecznych chorób! 
Zachowaj ostrożność nawet w kontaktach ze zwierzętami, które znasz! 
 



Edukacja matematyczna 
- Liczby czterocyfrowe typu: 3006, 5040. Nauka odczytywania i zapisywania liczb  
  czterocyfrowych słowami i za pomocą cyfr. – Podręcznik s. 126- 127,  Karty  matematyczne  
  s.  32-33  
 
 
 17 IV – piątek 
                  Temat dnia: Doktor Dolittle. Wielka podróż. 
Edukacja polonistyczna 
- Gimnastyka oka i języka – odczytywanie mowy afrykańskich zwierząt –  Podręcznik s.52 
- Ustalenie celu podróży doktora Dolittle’a  do Afryki na podstawie fragmentu lektury –  
  Podręcznik s. 53 oraz ilustracji, mapki Afryki i informacji o Afryce  s. 54-57. 
- Porządkowanie imion zwierząt i zapisywanie w kolejności alfabetycznej. Rozwijanie                              
  i zapisywanie zdań – Karty ćwiczeń s. 48 -49 
 
W zeszycie – pod tematem zapisz informacje i napisz kilka zdań na temat celu podróży 
doktora Dolittle’a do Afryki 
 
Afryka to ciekawy ląd. Ludzie, którzy tam mieszkają, mają czarny kolor skóry. Ubierają się 
lekko, bo jest tam bardzo ciepło. W Afryce żyje dużo egzotycznych zwierząt, które my 
spotykamy w zoo: słonie, zebry, antylopy, lamparty, małpy, lwy, żyrafy, węże… . Rosną tam 
palmy kokosowe i daktylowe, akacje, krzewy cierniste oraz baobaby. W Afryce uprawia się 
bawełnę, kakao, herbatę, kawę. 
 
Edukacja przyrodnicza 
- Wielozdaniowe wypowiedzi na temat fauny i flory Afryki na podstawie tekstu Wielka  
  podróż do Afryki oraz własnej wiedzy i doświadczeń U. 
 
Edukacja matematyczna 
-  Dodawanie i odejmowanie liczb czterocyfrowych typu: 3524+2143, 4536 -1213 -  
   Podręcznik s. 128,  Karty matematyczne s.35 
- Gra planszowa 24 godziny w podróży – Karty matematyczne s. 36-37 
 
Do poszerzenia informacji o Afryce możesz na YouTube wpisując Afryka film edukacyjny- 
obejrzeć wybrany filmik np. Ciekawostki o Afryce,  Afryka – Najpiękniejszy Kontynent lub 
inne. 
 
Proszę o wysyłanie  wyznaczonych zadań do sprawdzenia i oceny  za pomocą poczty 
elektronicznej lub zdjęciem  na  podany  adres   e – mailowy: janik.m@ssp.palecznica.pl    
- w ustalonym terminie.  
 
Możliwość z korzystania ze strony www.epodreczniki.pl  
 oraz oglądania w telewizji  lekcji -  Szkoła z TVP – klasa III 
 
Przypominam, uczniowie wykonują zadania z podanych stron  w miarę swoich możliwości. 
Chętni uczniowie mogą wykonać więcej ćwiczeń i zadań  z danych 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 
 
 
 


