
KLASA  III b        
 

Temat dnia: O psie, który jeździł koleją   20.05.2020 r.  (ŚRODA) 

Edukacja wczesnoszkolna: Wyszukiwanie we fragmencie lektury Romana Pisarskiego O psie, 
który jeździł koleją zdań opisujących psa Lampo. Ćwiczenia w przepisywaniu zdań. Wskazywanie 
rzeczowników i przymiotników w zdaniach. Dopisywanie przymiotników określających 
charakter psa.  

Połowa i ćwierć – jednostki czasu kalendarzowego. Rozwiązywanie zadań tekstowych na 
obliczenia kalendarzowe.  

Odczytywanie informacji z mapy – trasa podróży koleją psa Lampo.  

Zrób to sam! Wykonanie pieska z ręcznika zgodnie z podaną instrukcją. Zabawa „Mój przyjaciel 
pies”. 

Link do lekcji zdalnej: https://view.genial.ly/5ec19b1a4a81770d9df53462/presentation-
zadania-dla-klasy-3b-ssp-w-palecznicy  

 

  

Temat dnia:  Migracje zwierząt    21.05.2020 r.  (CZWARTEK) 

Edukacja wczesnoszkolna: Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat wędrówek zwierząt na 
podstawie wysłuchanego tekstu Dlaczego zwierzęta wędrują? oraz własnych doświadczeń i 
obserwacji. Przewodnik prawdziwych tropicieli – czytanie fr. tekstu A. Wajraka Dalekomorskie 
wędrówki.  Redagowanie opowiadania.  

Połowa i ćwierć – jednostki masy. Przeliczanie jednostek masy według wzoru. Rozwiązywanie 
zadań tekstowych na obliczanie połowy i ćwierci podanych liczb oraz na obliczanie masy. 

Link do lekcji zdalnej: https://view.genial.ly/5ec427850e378d0d05f4b042/presentation-
zadania-dla-klasy-3b-ssp-w-palecznicy 

 

 Temat dnia:  Transport lądowy     22.05.2020 r.  (PIĄTEK) 

Edukacja wczesnoszkolna: Transport lądowy Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat 
środków transportu lądowego na podstawie tekstu i ilustracji zamieszczonych w podręczniku. 
Ćwiczenia w czytaniu. Wyszukiwanie i zapisywanie w kolejności alfabetycznej nazw środków 
transportu lądowego. Wysłuchanie wiersza Juliana Tuwima Lokomotywa. Wyszukiwanie w 
wierszu fragmentu opisującego lokomotywę i wagony oraz wyrazów naśladujących dźwięki i ich 
odczytywanie. Wypisywanie z wiersza wyrazów dźwiękonaśladowczych.  

Połowa i ćwierć – obliczenia pieniężne. Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia 
pieniężne. 

Link do lekcji zdalnej: https://view.genial.ly/5ec455c814ef860d32b158e8/presentation-
zadania-dla-klasy-3b-ssp-w-palecznicy  

 

 
 
Pozostaję do dyspozycji dzieci i Rodziców codziennie od poniedziałku do piątku  

Telefon w godzinach: 9.00 – 11.00 ;  17.00-18.00  
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Poczta elektroniczna: kurczych.d@ssp.palecznica.pl  

Komunikator: Messenger 

Transport lądowy Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat środków transportu lądowego na podstawie tekstu i ilustracji zamieszczonych 
w podręczniku. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Wyszukiwanie i zapisywanie w kolejności alfabetycznej nazw środków transportu lądowego. 
Wysłuchanie wiersza Juliana Tuwima Lokomotywa. Wyszukiwanie w wierszu fragmentu opisującego lokomotywę i wagony oraz wyrazów 
naśladujących dźwięki i ich odczytywanie. Wypisywanie z wiersza wyrazów dźwiękonaśladowczych.  

Połowa i ćwierć – obliczenia pieniężne. Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia pieniężne. 

 


