
 
Edukacja wczesnoszkolna kl. III a  Pałecznica 

 
Zakres  materiału do realizacji przez uczniów kl. III a  od  8 - 19 VI 2020 r. 
 z edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej,   
 i technicznej 
 
 
8 VI – poniedziałek 
 
                 Temat dnia:  Znowu wakacje 
 
Edukacja polonistyczna  
- Wysłuchanie wiersza E. Spławińskiej Znów wakacje – P. s. 74 
- Wypowiedzi U. na temat tekstu i własnych planów wakacyjnych.  
- Wyszukiwanie w diagramie wyrazów kojarzących się z wakacjami – K. ćw. s. 58 ćw. 1 
- Układanie i zapisywanie zdań o wakacjach.  
- Pisanie wyrazów zakończonych na – ów- K. ćw. s.58 ćw. 3 
- Pięknie czytamy – Przygotowania do wakacji – P. s. 109 
 
W zeszycie zapisz  kilka zdań o wakacjach - propozycja zapisu do zeszytu. 
 Za kilka dni rozpoczną się wakacje. Planuję wyjazd do …………………………. 
 Zamierzam zwiedzić ……………………………………………… 
Wakacje spędzę z …………………………………………………. Będziemy 
………………………………………….. Zawsze zachowam rozsądek, aby wypoczynek był 
bezpieczny. We wrześniu spotkam się z koleżankami i kolegami już w czwartej klasie. 
 
  
Edukacja matematyczna 
- Figury geometryczne. Rozpoznawanie figur na sfotografowanych obiektach- P. s. 125, K.  
  mat. s. 42 zad. 1 
 
 
9 VI – wtorek 
                 

Temat dnia: Bezpieczeństwo podczas wakacji 
 

Edukacja polonistyczna  
- Odczytanie przez N. wierszy B. Piergi na temat bezpiecznych zachowań w różnych  
  sytuacjach. 
- Rozmowa na temat wysłuchanych wierszy.  
- Rozwiązanie psychotestu Bezpieczne wakacje – P. s. 76,77, K ćw. s. 62 ćw. 1 
- Wielozdaniowe wypowiedzi U.  na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa  podczas   
  wakacji. 
- Ćwiczenia w pisaniu zdań z pamięci – K. ćw. s. 62 ćw. 4 
 
 
Edukacja przyrodnicza 
- Rozpoznawanie i nazywanie roślin trujących oraz niebezpiecznych dla człowieka na  
  podstawie tekstu Uwaga! Rośliny trujące! – P. s. 78,79 



- Podpisywanie roślin trujących – K. ćw. s. 63 ćw. 5 
 
Edukacja matematyczna 
- Powtórzenie – obliczenia kalendarzowe i zegarowe – K. mat. s. 45 zad. 2,3,                            
  s. 46  zad. 6,7 
 
Edukacja muzyczna 
- Powtórzenie i utrwalenie wybranych piosenek z repertuaru klasy 3, oraz utworów  
  muzycznych. 
 
 
 
 10 VI – środa 
 
                  Temat dnia:  Jak nie nudzić się w podróży? 
Edukacja polonistyczna 
- Wypowiedzi U. na temat przeczytanego tekstu  G. Kasdepkego Krowa za dziesięć, pies za  
  pięć!- P. s. 80- 84 
- Układanie i zapisywanie odpowiedzi na pytania dotyczące opowiadania – K. ćw. s. 66 ćw. 1 
- Porządkowanie planu wydarzeń (umieść nalepki we właściwej kolejności) – K. ćw. s. 67   
   ćw. 3 
- Gimnastyka oka i języka – P. s. 85 
 
Edukacja społeczna 
- Zasady właściwego zachowania się w czasie podróży. 
 
Edukacja matematyczna 
- Powtórzenie – obliczanie długości boków i obwodów figur. Rozwiązywanie zadań  
  tekstowych – K. mat. s. 48 zad. 1,2 
 
 
 
11 VI – czwartek    Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
 
 
12 VI – piątek    Dzień  ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych 
 
 
 
15 VI – poniedziałek 
 
                 Temat dnia:  Na Kaszubach 
 
Edukacja polonistyczna  
- Wypowiedzi U. na temat kultury kaszubskiej na podstawie tekstu Kaszuby – P. s. 86,87 
- Wskazywanie Kaszub na mapie Polski.  
- Łączenie początków zdań z ich zakończeniami- K. ćw. s. 68 ćw. 1 
- Poszerzenie słownictwa i zwrotów w języku kaszubskim – P. s. 86 
- Wysłuchanie nagrania kaszubskiego abecadła  
 



Edukacja matematyczna 
- Porównywanie liczb w zakresie 1000. Powtórzenie - obliczenia wagowe- K. mat. s. 50   
 zad.3,4  
 
 
16, 17, 18 VI  (wtorek, środa, czwartek)  Egzamin ósmoklasistów – dni wolne od zajęć     
                                                                      dydaktycznych 
 
 
19 VI – piątek     
                 Temat dnia:  Wkrótce w czwartej klasie 
 
Edukacja polonistyczna  
- Wysłuchanie opowiadania Koniec i początek z cyklu ,,Listy od Hani i Henia” – P. s. 88,89 
- Wypowiedzi U. na temat opowiadania ukierunkowane pytaniami N. 
- Czytanie tekstu W czwartej klasie – P. s. 90, 91 
- Wybieranie wyrazów kojarzących się z nauką  w czwartej klasie- K. ćw. s. 70 ćw. 2 
 
 
Edukacja matematyczna 
- Powtórzenie – rozwiązywanie zadań tekstowych  utrwalających zdobyte wiadomości                  
  i umiejętności – w  K. mat.  
 
 
Edukacja plastyczna 
- ,,Moje wakacyjne marzenia” – praca plastyczna wykonana dowolną techniką.  
 
 
   
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 



 
 
 


