
Zmodyfikowany rozkład materiału dla klasy III 

Czas realizacji od 12.04.2021r. do 16.04.2021r. 

 

Blok tematyczny: LUBIMY NOWE WYZWANIA 

Rodzaj edukacji Tematy zajęć Treści programowe Materiał 

polonistyczno - 

społeczna 

Lekcja przedsiębiorczości 

w klasie Klary.  

 

 

 czytanie tekstu Rekinki biznesu, 

 wyjaśnianie, Co to znaczy być przedsiębiorczym?  

 ocena pomysłu klasowego projektu Rekinki biznesu, 

 dobieranie wyrazów podobnych do wyrazu przedsiębiorczość, 

 pisanie dialogu do scenki, 

Podręcznik 

cz. 2 s. 36-37 

Ćwiczenia 

cz. 3 s. 62 

 

Nauka pisania 

zawiadomienia. 

 zapoznanie z zawiadomieniem jako formą wypowiedzi 

pisemnej, 

 poznanie elementów zawiadomienia, 

 odczytywanie wskazanych informacji zawartych na 

zawiadomieniach,  

 pisanie zawiadomienia w oparciu o pytania pomocnicze, 

Ćwiczenia 

cz.3 str.63 

Rozwijanie klasowej 

przedsiębiorczości - 

kiermasz szkolny.  

Zdania pytające. 

 odczytywanie informacji  z ilustracji, 

 dopisywanie pytań logicznie powiązanych z ilustracją, 

 poprawne zapisywanie pytań, 

Ćwiczenia 

cz. 3 s. 64-65 

Klasowy pomysł na 

przedsiębiorczość. 

 wypowiadanie się na temat przedsiębiorczości i jej 

możliwościach wykorzystywania w codziennym życiu, 

 podawanie pomysłów na sposoby zorganizowania pieniędzy na 

dowolny cel, 

 redagowanie i zapisywanie zdań, 

 

 

 

 

Piszemy dyktando. 

 

 utrwalenie pisowni wyrazów z: ą, ę, om, em, Ćwiczenia 

cz. 3 s. 66 



matematyczno - 

przyrodnicza 

Poznanie ziół i roślin, które 

wpływają na nasze zdrowie. 

Właściwości lecznicze herbat 

ziołowych. 

 

 przybliżenie informacji na temat domowych sposobów parzenia 

herbaty, 

 wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji, w tym 

z Internetu, w celu poszukiwania informacji na temat rodzajów 

herbat, 

 poznanie właściwości ziół i herbat ziołowych, 

 wyszukiwanie informacji na temat podanych ziół, 

 zakładanie zielnika, 

Podręcznik 

mat.-przyr. 

cz. 2 s. 36-37 

Ćwiczenia 

mat.- przyr. 

cz. 2 s. 38-39 

Dodawanie i odejmowanie 

liczb trzycyfrowych bez 

przekroczenia progu 

dziesiątkowego. 

 doskonalenie umiejętności odczytywania wyników pomiaru 

z rysunku, 

 układanie zadań matematycznych do podanych liczb, 

 rozwiązywanie zadań tekstowych, 

Podręcznik 

mat.-przyr. 

cz. 2 s. 38 

Rozwiązywanie zadań 

tekstowych – obliczenia 

pieniężne. 

 rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących obliczeń 

pieniężnych, 

 układanie pytań do zadań tekstowych, 

 wdrażanie do rozmieniania banknotów na dziesiątki, 

 budowanie strategii mnożenia i  dzielenia liczb typu: 10  10 =, 

100 : 10 =, 

Podręcznik  

mat.-przyr. 

cz.2 s. 39 z. 1 

Zadania Karoliny. 

Ćwiczenia  

mat.- przyr. 

cz. 2 s. 40 

Doskonalenie techniki 

mnożenia i dzielenia liczb. 

 zastępowanie sumy tych samych liczb trzycyfrowych 

mnożeniem, 

 wprowadzenie mnożenia i dzielenia typu: 10 · 10, 16 · 10, 200 : 

4=, 200 : 2=, 

 

Podręcznik  

mat.-przyr. 

cz. 2 s. 39 z. 2-3 

Ćwiczenia  

mat.- przyr. 

cz. 2 s. 41 

Rozwiązywanie zadań 

tekstowych. 
 rozwiązywanie zadań tekstowych  na porównywanie różnicowe 

i ilorazowe, 
 

techniczna Kwiaty z bibuły. 

 przybliżenie symboliki kwiatów, 

 doskonalenie sprawności manualnej, 

 przedstawianie pomysłów na wykonanie kwiatów z bibuły, 

 wykonanie kwiatów z bibuły i tworzenie bukietów, 

 



muzyczna Muzycznie o zdrowiu.  
 powtórzenie wiadomości o wartościach rytmicznych,  

 utrwalenie piosenki Karateczka”, 
 

plastyczna Portret mojej koleżanki. 

 wyjaśnianie, co to jest portret, 

 opisywanie cech charakterystycznych dotyczących wyglądu 

wybranych osób, 

 rysowanie portretu swojej koleżanki w oparciu o własne 

obserwacje, 

 poznanie pojęcia akcent kolorystyczny, 

 

informatyczna Powtórzenie zasad netykiety. 
 zawartość strony internetowej www.sieciaki.pl, 

 katalog bezpiecznych stron internetowych, 

Płyta CD 

zajęcia 24 

wychowanie 

fizyczne 

 

Ćwiczenia z piłką. 

Ćwiczenia gimnastyczne 

z wykorzystaniem 

dostępnych przyborów. 

Zabawy i ćwiczenia ze 

skakanką. 

 wykorzystanie piłki do podnoszenia sprawności fizycznej, 

 rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, 

 rozwijanie sprawności fizycznej z pomocą różnorodnych 

przyborów.  

 

 

                                                                                                                                                                                            Maria Łatka 


