KLASA III A wychowawca Barbara Miękus
TREŚCI MATERIAŁU DO REALIZACJI W RAMACH ZDALNEGO NAUCZANIA
15.04.2020r.- 24.04.2020r.

15.04.2020r. środa
Temat : Wiosna w nas.
Język polski - Czytanka „Co robimy wiosną” str. 52 praca z tekstem
Ćwiczenia 1, 2, 3 str. 62 oraz 4 str. 63,
Doskonalenie umiejętności ortograficznych w zakresie pisowni wyrazów z rz po
spółgłoskach – konkurs klasowy „utwórz własne wyrazy”,
Wiosenna hodowla roślin- założenie w grupach hodowli fasoli.
16.04.2020r. czwartek
Temat : Na wiosnę wszystko się zmienia. Z wiosną na ratunek.
Tekst lektury „Brzydkie kaczątko” praca w grupach, plakat związany z treścią
lektury,
H.Ch. Andersen – informacje o autorze i jego twórczości,
Matematyka – dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000,
praca indywidualna – zadania tekstowe,
ćwiczenia str. 64 – 65
17.04.2020r. piątek
Temat : Wędrówki z kompasem.
Język polski – czytanka „Naprzeciwko północy” str. 60 - 61
Ćwiczenia- 1, 2 str. 70 oraz 3, 4 i 5 str. 71
Matematyka - zadania utrwalające pojęcia: tona, kilometr.
Napisz list w swoim imieniu do wybranej postaci, która odtrącała brzydkie kaczątko
(oceń jej zachowanie i udziel wskazówek, jak powinna postępować).
20.04.2020r. poniedziałek
Temat : Podróżujemy po lądzie.
Język polski – czytanka „Duch pociągowy” str.64 - 65.
Ćwiczenia 1, 2, 3 str. 72 oraz 4, 5, 6 str. 73
Matematyka – rachunek pamięciowy – karta pracy zad. 1,2 str. 41
Powtórzenie wiadomości – potyczki ortograficzne str.36

21.04.2020r. wtorek
Temat : Statki na widnokręgu.
Język polski - wiersz „O statkach dużych i małych” str. 66 - 67
praca z tekstem informacyjnym, mapa Polski,
Ćwiczenia 1, 2, 3, 4 str. str. 74 oraz 5, 6, 7 str. 75
Matematyka – podręcznik zad.2 i zad. z * str. 32 karta pracy – zad. 3, 4 str.41
Pisanie opowiadania „Co się zdarzyło na morzu?” kompozycja opowiadania.
22.04.2020r. środa
Temat : Na lotnisku.
Język polski - Czytanka „Jak wylecieć z lotniska” str. 70 - 71 praca z tekstem
karta pracy - ćwiczenie 1,2 str.76 ćw. 3, 4 str. 77
Matematyka – karta pracy zad. 1, 2, 3, str. 42
samodzielnie - zadania karta ćwiczeń 4, 5, 6 str. 43
Podsumowanie wiadomości – wyruszamy w podróż – dzień odkrywców str. 78 – 79
Ciekawe pojazd – podręcznik tekst informacyjny str. 72
23.04.2020r. czwartek
Temat : Co jest naprawdę ważne.
Język polski – Czytanka „Mgły wachlarzem nie rozpędzisz” str. 73-74 praca z
tekstem
karta pracy - ćwiczenia 1,2,3,4 str.80 – 81 samodzielnie ćw. 6 str. 81
Matematyka – zad. 1,2,3,4,5,6 str. 34 samodzielnie zad. 7,8,9 str. 35
karta pracy zad. 1,2,3,4,5 str. 44
Instrukcja wykonania wachlarza – cienki patyczki, naklejanie piórek, małych
kartoników kolorowych, itp.
24.04.2020r. piątek
Temat : W świecie mitów.
Język polski – Czytanka „Puszka Pandory ” str. 75 - 77 praca z tekstem
Ćwiczenia 1, 2 str. 82 oraz 3, 4, 5 str. 83
Matematyka – zad. 1,2,3,4,5 str. 36 samodzielnie zad. 6,7 str. 36
karta pracy zad. 1,2,3 str. 45 samodzielnie zad.4,6,7 str. 46

