Edukacja wczesnoszkolna .
Klasa III
Czas realizacji od 27.04.2020r. do 30.04.2020r.

Blok tematyczny: Lubimy nowe wyzwania.

Wymagania edukacyjne
Rodzaj
edukacji

Tematy zajęć

1.Zaradność życiowa.

- rozumie, co to znaczy być przedsiębiorczym,

2. Rozwijanie klasowej przedsiębiorczości.

- układa i zapisuje dialog do scenki, poznaje zawiadomienie jako kolejną formę
wypowiedzi pisemnej,

3.Giełda pomysłów.
4.Magiczne przedmioty.
polonistycznospołeczna

Uczeń:

- potrafi ułożyć pytania logicznie powiązane z sytuacją, poprawnie zapisuje ułożone
pytania,
- pisze wyrazy z ą, ę, om, em, zmienia formę czasowników,
- zapisuje pełnym zdaniem odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu,
- zna przedmioty, które wykonuje się z drewna,
- ocenia zachowanie bohaterów opowiadania, myśli twórcze,
-rozróżnia rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki,

1.Dodawanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych
bez przekroczenia progu dziesiątkowego.
2. Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia
pieniężne.
3. Rozwiązywanie zadań tekstowych na
porównywanie różnicowe i ilorazowe.
4. Dodawanie i odejmowanie liczb
czterocyfrowych sposobem pisemnym
matematyczno
- przyrodnicza 5. Poznanie ziół i roślin, które wpływają na nasze
zdrowie. Właściwości lecznicze herbat ziołowych.

- wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji nietypowej,
- dodaje i odejmuje sposobem pisemnym liczby czterocyfrowe bez przekroczenia
progu dziesiątkowego,
- rozwiązuje zadania tekstowe, w tym na porównywanie różnicowe i ilorazowe,
układa i zapisuje pytania do zadań tekstowych,
- dodaje i odejmuje liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego,
- zastępuje sumy tych samych składników mnożeniem,
- wykonuje działania na mnożenie i dzielenie typu: 2 x 200 =, 200 : 2 =
- zamienia1 zł na 10 razy po 10 gr,
- poszukuje informacji w Internecie na temat rodzajów herbaty,
- korzysta z różnych źródeł informacji,
- potrafi wymienić właściwości przynajmniej jednej wybranej herbaty ziołowej,
- poszukuje informacji na temat ziół,

1. Kwiaty dla mamy.

- zna symbolikę kwiatów, rozwija sprawność manualną, dba o estetykę swojej pracy,
potrafi wykonać kwiat z bibuły, umie ułożyć bukiet kwiatów

1.Moje muzyczne pasje.

- śpiewa piosenkę Śpiewam i tańczę,
- wymienia nazwiska poznanych kompozytorów,

techniczna

muzyczna

wychowanie
fizyczne

1.Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem
przyborów.

- rozwija swoją sprawność fizyczną z pomocą różnorodnych przyborów,

2.Gry i zabawy z piłką.

- zachowuje zasady bezpieczeństwa

1. Język programowania Scratch

− potrafi wyjaśnić pojęcie programowanie,
− wie, czym jest wizualny język programowania Scratch (zna jego zastosowanie do
nauki programowania),
− wie, jak otwiera się okno Scratch za pomocą przeglądarki internetowej
(z uwzględnieniem kolejności wykonywanych czynności),
− zna elementy okna Scratch,
− potrafi zaprogramować ruch (animację) duszka kota (z uwzględnieniem kolejności
wykonywanych czynności),

informatyczna

- doskonali rzuty i chwyty,

Zachęcam do korzystania z materiałów do samodzielnej pracy:
www.mac.pl/publikacje
gov.pl/zdalnelekcje
Szkoła z TVP
Barbara Zaremba

