
 
Edukacja wczesnoszkolna kl. III a  Pałecznica 

 
Zakres  materiału do realizacji przez uczniów kl. III a  od  1 -  5 VI 2020 r. 
 z edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej,   
 i technicznej 
 
 
1 VI – poniedziałek 
 
                 Temat dnia:  Dzień Dziecka. Chcemy by świat był szczęśliwy 
 
Edukacja polonistyczna  
- Wypowiedzi U. na temat wiersza E. Skarżyńskiej Drzewo pokoju. Udzielanie odpowiedzi na  
  pytania zgodnie z treścią wiersza- P. s. 62,63 
- Umieszczanie na ,,Drzewie pokoju” nalepek z nazwami rzeczy ważnych w życiu- K. ćw.      
   s.45 ćw. 4 
- Zapisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi ,,Co według ciebie, należałoby zmienić na świecie,  
  aby wszystkie dzieci mogły być  szczęśliwe?”.             
  
  
W zeszycie zapisz:  
 
Ćw. 5. s. 45 z K. ćw. ,,Co według ciebie, należałoby zmienić na świecie, aby  
wszystkie dzieci mogły być  szczęśliwe?”.             
  
 
Edukacja matematyczna 
- Powtórzenie dodawania i odejmowania liczb w zakresie 1000 – K. mat. s. 34 zad. 5,                   
  s. 35 zad. 6  
 
 
 
2 VI – wtorek 
                 

Temat dnia: Moje królestwo 
 

Edukacja polonistyczna  
- Warto ich znać! Janusz Korczak. Słuchanie czytanej przez N. fragmentu książki J. Korczaka  
  Król Maciuś Pierwszy - P. s. 65-67 
- Formułowanie wypowiedzi pisemnej w formie opowiadania pod tytułem Jeden dzień z życia  
  Króla zgodnie z postawionymi pytaniami – K. ćw. s. 46 ćw. 3 
- Stopniowanie przymiotników – K. ćw. s. 47 ćw. 7 
 
 
Edukacja matematyczna 
- Powtórzenie mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 100. Rozwiązywanie zadań tekstowych -    
  K. mat. s. 36 zad.1, 2. 3. 5 
 
 



Edukacja muzyczna 
Abecadło muzyczne – muzyka wesoła i smutna – P. s. 94, K ćw. s. 74 ćw. 7 
Utrwalanie słów i melodii poznanych piosenek 
 
 
Edukacja plastyczna 
 ,,Moje małe królestwo”- praca plastyczna wykonana techniką dowolną.  
 
 3 VI – środa 
 
                  Temat dnia: Prawa dziecka 
Edukacja polonistyczna 
- Czytanie fragmentu opowiadania I. Chmielewskiej Pamiętnik Blumki. Odpowiadanie na  
  pytania  do przeczytanego tekstu- P. s. 68  
- Układanie i zapisywanie pytań do podanych fragmentów tekstu Pamiętnik Blumki- K. ćw. s.  
  48 ćw. 1 
- Rzecznik Praw Dziecka w Polsce – P. s. 69 
- Uzupełnianie zdania z wykorzystaniem określeń z ramki- K. ćw. s. 48 ćw. 2 
- Wskazywanie czasowników w czasach teraźniejszym, przeszłym, przyszłym- K. ćw. s. 49  
   ćw. 3 
 
Edukacja matematyczna 
- Powtórzenie – własności działań na liczbach- K. mat. s. 38, 39 – zadania do dowolnego    
   wyboru.  
 
W zeszycie zapisz i Zapamiętaj! 
Działania na liczbach wykonujemy w ustalonej kolejności; 
- najpierw mnożymy, potem dodajemy lub odejmujemy, 
- najpierw dzielimy, potem dodajemy lub odejmujemy 
 
 
 
 
4 VI – czwartek 
 
                  Temat dnia: Jak dbać o piękny uśmiech 
Edukacja polonistyczna  
- Przypomnienie zasad dbałości o zęby na podstawie tekstu Jak dbać o piękny uśmiech?-                    
  P s. 70,71 
- Uzupełnianie podpisów pod obrazkami odpowiednimi sformułowaniami- K. ćw. s. 50 ćw. 1 
- Odpowiadanie na pytanie: ,,Czym zajmuje się dentysta?” – K. ćw.  s.50 ćw. 2 
- Wyrazy bliskoznaczne do wyrazów: żart, radość – K. ćw. s. 52 ćw. 7 
 
Edukacja techniczna 
- Zrób to sam! Wykonanie pracy technicznej Jakie zęby, taki uśmiech… zgodnie z podaną  
  instrukcją- K. ćw. s. 53  
 
 
 
 



5 VI – piątek 
 
                  Temat dnia: Mój domowy ogródek 
 
Edukacja polonistyczna 
- Czytanie ze zrozumieniem tekstu Moja działka zmienia się w dżunglę.- P. s. 50 
  Wypowiedzi U. dotyczące tekstu.  
- Tropimy gramatykę – zdanie. Rodzaje zdań – oznajmujące, pytające, rozkazujące oraz  
  zdania proste i rozwinięte, pojedyncze i złożone.- Wstawianie znaków na końcu zdań –  
  określanie rodzajów zdań 
 
 
Edukacja przyrodnicza 
- Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat rodzajów roślin hodowanych w ogrodach oraz roli  
  zwierząt w hodowli roślin ogrodowych na podstawie przeczytanych tekstów. 
 
   
Edukacja matematyczna 
- Liczby sześciocyfrowe. Odczytywanie, tworzenie i zapisywanie liczb sześciocyfrowych-                
  P. s 123, K. mat. s. 24 zad. 1,2  
 
 
   
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.  
 
 
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   
Zajęcia i spotkania  nauczycieli z uczniami online  na Platformie Microsoft Teams                  
w ustalonych dniach  i godzinach. 
  
 
Uczniowie uczestniczący w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych  
kontakt przez Microsoft Teams, indywidualny przez pocztę e- mail lub telefonicznie w 
zależności od potrzeby ucznia. 
 
Życzę  miłej pracy. 
Pozdrawiam. 
Wychowawca klasy III a  - Maria Janik 
 
 
 


