
Zmodyfikowany rozkład materiału dla klasy III 

Czas realizacji od 19.04.2021r. do 23.04.2021r. 

 

Blok tematyczny: LUBIMY NOWE WYZWANIA cd. 

Rodzaj edukacji Tematy zajęć Treści programowe Materiał 

polonistyczno - 

społeczna 

Magiczna siła zwykłych 

przedmiotów na podstawie 

fragmentu książki Magiczne 

drzewo. 

 czytanie ze zrozumieniem tekstu Wstęp do serii o Magicznym 

Drzewie, 

 rozmowa o przedmiotach wykonywanych z drewna, 

 wymyślanie cech krzesła wykonanego z magicznego drzewa, 

Podręcznik 

cz. 2 s. 38-39 

Ćwiczenia 

cz. 3 s. 67 - 68 

Kolejność zdarzeń  

w opowiadaniu Czerwone 

krzesło. 

 wypowiedzi na temat bohaterów historii, 

 zapisywanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu, 

 ustalenie przebiegu wydarzeń w historii z piłką, 

Ćwiczenia 

cz. 3 s. 69 

Powtórzenie wiadomości 

o częściach mowy. 

 rozpoznawanie i podkreślanie odpowiednim kolorem 

rzeczowników, czasowników i przymiotników, 

 wyszukiwanie w tekście określeń pasujących do podanych 

wyrazów, 

 pisownia wyrazów z om, em, 

 

Jak pisać dobre opowiadanie 

twórcze. 

 powtórzenie części składowych opowiadania: wstęp, 

rozwinięcie, zakończenie, 

 opowiadanie według własnego pomysłu, 

Podręcznik 

       cz.2 str. 85 

Piszemy opowiadanie 

twórcze – Moja magiczna 

szafa. 

 wymyślanie nietypowego zastosowania szafy, 

 pisanie brakujących fragmentów opowiadania według własnego 

pomysłu, 

 

matematyczno - 

przyrodnicza 
Dodawanie i odejmowanie 

liczb czterocyfrowych.  

 obliczanie równań  jednodziałaniowych z niewiadomą w postaci 

okienka - piramidy liczbowe, 

 dodawanie i odejmowanie liczb czterocyfrowych bez 

przekraczania progu dziesiątkowego, 

Ćwiczenia 

mat.- przyr. 

cz.2. s.42 



Układanie i rozwiązywanie 

zadań tekstowych. /2 godz./ 

 rozwiązywanie zadań tekstowych  w tym na porównywanie 

różnicowe i ilorazowe, 

 układanie pytań do zadań tekstowych, 

Ćwiczenia 

mat. – przyr. 

cz. 2 str. 43 

Wykonywanie działań 

w zakresie 1000.  

 dodawanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych bez 

przekraczania progu dziesiątkowego, 

 mnożenie i dzielenie liczb typu 3 · 100 =, 300 : 3 =, 

 rozwiązywanie zadań tekstowych 

Podręcznik 

cz.2  str.74 

 

techniczna Kwiaty z bibuły cd. 

 doskonalenie sprawności manualnej, 

 wykonanie kwiatów z bibuły i tworzenie bukietów, 

 dbanie o porządek w miejscu pracy, 

 

muzyczna Moje muzyczne pasje. 
  nauka powitanki Hej cześć, 

 poznanie instrumentu muzycznego – saksofonu, 
 

plastyczna Portret mojej mamy 

 co to jest portret -powtórzenie, 

 rysowanie portretu swojej mamy w oparciu o własne 

obserwacje, 

 

informatyczna 
Zabawa w pocztę 

elektroniczną. 

 kształcenie umiejętności odróżniania adresów e-mail od adresów 

poczty tradycyjnej, 

 kształcenie umiejętności samodzielnego pisania e-maili, 

Płyta CD 

zajęcia 25 

wychowanie 

fizyczne 

 

Tor przeszkód z elementami 

gimnastyki. 

 wykonywanie poznanych ćwiczeń gimnastycznych na torze 

przeszkód, 

 doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej, 

 

Zabawy ruchowe przy 

muzyce. 

 rozwijanie umiejętności muzycznych, twórczych, 

 rozwijanie poczucia rytmu, ekspresji ruchowej, 
 

Ćwiczenia na skakance. 
 rozwijanie sprawności fizycznej z pomocą skakanki 

 rozwijanie zwinności i skoczności, 
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