
Tygodniowy plan pracy- edukacja wczesnoszkolna- klasa 3c 
edukacja wczesnoszkolna - Anna Kamińska 

religia – Renata Kaczmarek 
język angielski – Krzysztof Karski 

Dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Data 25.05.20202r. 26.05.2020r. 27.05.2020r. 28.05.2020r. 29.05.2020r. 

Temat dnia Dzień Matki Dzień Matki Chcemy, by świat był 
szczęśliwy 

Moje królestwo Prawa dziecka 

Edukacja 
polonistyczna 
 

Uczeń: 
Porozmawia na temat 
przeczytanego opowiadania 
Melanii Kapelusz 
Odpoczynek. 
Wyjaśni znaczenie wyrazu 
rześki - Leksykon.  
Utworzy i zapisze zdania 
złożone.  
Odczyta i zapisze zdanie z 
podanych sylab.  
Odczyta sylaby zgodnie z 
kierunkiem strzałek. 
Przeczyta Poczytanka Bukiet 
z warzyw. 

Uczeń: 
Wysłucha opowiadania 
Nieudane święto z cyklu 
"Listy od Hani i Henia". 
Wypowie się na temat 
wysłuchanego opowiadania. 
Zamieni rzeczowniki na 
przymiotniki i uzupełni nimi 
podane zdanie.  
Dopisze swoje propozycje. 

Uczeń: 
Wypowie się na temat 
przeczytanego wiersza Ewy 
Skarżyńskiej Drzewo 
pokoju. Wyszuka w wierszu 
Drzewo pokoju fragmenty, 
które najbardziej mu się 
podobają. Przepisze 
wybrany fragment wiersza.  
Uzasadni swój wybór. 
Udzieli odpowiedzi na 
pytania zgodnie z treścią 
wiersza.  
Odczyta z rozsypanek 
literowych wyrazy 
zawierające ś, ć, ź, ń, dź i je 
zapisze.  
Umieści na "drzewie 
pokoju" nalepki z nazwami 
tego, co uważa za 
najważniejsze w życiu.  
Dopisze własne propozycje. 

Uczeń: 
Przeczyta fragment książki 
Janusza Korczaka Król 
Maciuś Pierwszy.  
Wyjaśni znaczenie 
wyrazów: audiencja, 
parada, reforma, zawód - 
Leksykon.  
Uzupełni rozmowę, która 
mogła się odbyć między 
królem Maciusiem a 
ministrem.  
Dokończy zdania.  
Dopisze dalszy ciąg 
rozmowy między mamą a 
córką z uwzględnieniem 
poprawnego zapisu dialogu. 
Sformułuje wypowiedź 
pisemną w formie 
opowiadania pod tytułem 
Jeden dzień z życia króla 
zgodnie z postawionymi 
pytaniami.  
Zapisze opowiadanie w 
zeszycie.  
Przeczyta ze zrozumieniem 
i pokoloruje ramki z 

Uczeń: 
Przeczyta fragment 
opowiadania Iwony 
Chmielewskiej Pamiętnik 
Blumki.  
Odpowie na pytania do 
przeczytanego tekstu. 
Ułoży i zapisze pytania do 
podanych fragmentów 
tekstu Pamiętnik Blumki. 
Uzupełni zdanie z 
wykorzystaniem określeń z 
ramki.  
Pokoloruje obrazek 
zgodnie z instrukcją.  
Wskaże czasowniki w 
czasach teraźniejszym, 
przeszłym, przyszłym. 
Przeczyta Poczytankę 
Prawa smoka. 



wyrazami, które określają 
cechy dobrego króla. 
Utworzenie rodzinę wyrazu 
król z podziałem wyrazów 
na rzeczowniki, 
przymiotniki i czasowniki.  

Edukacja 
matematyczna 

Uczeń: 
Pozna kilometr jako 
jednostkę długości.  
Zamieni kilometry na metry 
oraz kilometry i metry na 
metry.  
Zapisze miary długości w 
zeszycie.  
Zamieni metry na kilometry 
lub na kilometry i metry. 
Dopełni metry do pełnych 
kilometrów.  
Rozwiąże rebus i dokończy 
zdanie.  
Sprawdzi poprawność 
wykonania działań.  
Skreśli złe wyniki, zapisze 
poprawne.  
Wskaże większą liczbę w 
każdej parze liczb.  
Rozwiąże zadanie 
tekstowego na obliczanie 
jednostek długości. 

Uczeń: 
Rozwiąże zadania tekstowe 
na obliczanie odległości - 
kilometry, metry.  
Udzieli odpowiedzi na 
pytania na podstawie 
ilustracji w podręczniku. 
Wykona dodawanie i 
odejmowanie liczb 
czterocyfrowych.  
Rozwiąże zadanie o 
podwyższonym stopniu 
trudności. 

Uczeń: 
Pozna tonę jako jednostkę 
masy.  
Zamieni tony na kilogramy 
oraz tony i kilogramy na 
kilogramy.  
Zamieni kilogramy na tony 
oraz na tony i kilogramy. 
Wskaże mniejszą liczbę w 
podanych parach liczb. 
Sprawdzi poprawność 
wykonanych działań. 
Dopełni brakujące 
kilogramy do pełnych ton. 
 Odczyta z rysunku masy 
zwierząt.  
Udzieli odpowiedzi na 
postawione pytania. 

Uczeń: 
Rozwiąże zadania tekstowe 
na obliczenia wagowe - 
tony, kilogramy. Rozwiąże 
złożone zadanie 
tekstowego na obliczenia 
wagowe. Porówna 
wyrażenia dwumianowane 
- tony, kilogramy.  
Wstawi odpowiednie znaki: 
>, < lub =. 

Uczeń: 
Rozwiąże zadania 
niestandardowe. 
Przypomni sobie kolejność 
wykonywania czynności 
podczas rozwiązywania 
tego typu zadań.  
Sprawdzi poprawność 
wykonanych działań. 
Odczyta i zapisze hasło 
utworzone z sylab.  
Zmieni znaki w celu 
uzyskania poprawnych 
działań z wykorzystaniem 
nalepek.  
Uzupełni treść zadania i 
wykona obliczenia. 
Przekształci pytanie tak, 
żeby można było 
rozwiązać zadanie. 

Edukacja 
przyrodnicza/ 
społeczna 
 

 Uczeń:  
Zaznaczy nazwy uczuć, które 
odczuwała Hania w czasie 
oczekiwania na przyjście 
mamy na podstawie 
opowiadania Nieudane 
święto z cyklu "Listy od Hani 
i Henia". 

Uczeń:  
Zapisze w zeszycie 
kilkuzdaniową wypowiedź 
na temat: "Co, według 
ciebie, należałoby zmienić 
na świecie, aby wszystkie 
dzieci mogły być 
szczęśliwe?". 

Uczeń:  
Warto ich znać! Zapoznanie 
z postacią Janusza 
Korczaka. 

Uczeń:  
Tropiciele wiedzy. Czytanie 
ze zrozumieniem 
informacji o Rzeczniku 
Praw Dziecka w Polsce. 
Etyka: Świadomość, że 
każdy człowiek posiada 
swoją niezbywalną 
godność oraz że wszystkie 



Udzieli odpowiedzi w formie 
pełnego zdania na 
postawione pytania zgodnie 
z treścią opowiadania. 
Napisze kilkuzdaniową 
wypowiedź na temat: "Jak 
poradzić sobie z uczuciem 
rozczarowania?".  
Etyka: Określi, co jest dobre, 
a co jest złe, w otaczającym 
świecie i w świecie 
poznawanych tekstów oraz 
poda uzasadnienia swojego 
zdania. 

inne osoby posiadają taką 
godność. 

Edukacja 
plastyczna/ 
techniczna 
 

Uczeń:  

Przygotuje niespodziankę 

dla mamy zgodnie z podaną 

instrukcją. 

  Uczeń:  
Wykona pracę plastyczną 
Mapa Doskonałego 
Królestwa.  
Umieści na pracy nazwę 
królestwa, flagę i godło. 

 

Edukacja 
muzyczna 
 
 

  Uczeń:  
Rytmicznie wyrecytuje tekst 
wiersza Janiny Porazińskiej 
Miotła.  
Pozna Abecadło muzyczne - 
muzyka wesoła i smutna. 
Wysłucha fragment utworu 
Antoniego Szalińskiego 
Powitalny koncert - wykona 
ćwiczenia utrwalające 
realizację kilku tematów 
rytmicznych. 

  

Edukacja 
informatyczna 
 

Uczeń: 
Wykona zadanie z cyklu: 
Lekcje programowania. 

    

Religia 
Renata 

Kaczmarek 

     



Język angielski Temat: Zainteresowania - 

ćwiczenia.  

NaCoBeZu: Potrafisz 

budować zdania dotyczące 

twoich własnych i cudzych 

zainteresowań. 

 

 Temat: Ars longa, vita 
brevis (łac. Sztuka jest 
długa, życie jest krótkie) - 
rozmowy o sztuce. 
NaCoBeZu: Rozpoznajesz 
dzieła plastyczne na 
podstawie ich opisu. 

  

Zajęcia ruchowe Uczeń: 

1. Wysłucha piosenki o myciu rąk i z piosenką na ustach i tanecznych pląsach umyje ręce. (Coś bardzo na czasie😊) 
https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE 
2. Obudzi się z piosenką: Wake Up! School Assembly Song and Dance from Songs For EVERY Assembly by Out of the Ark Music 

       https://www.youtube.com/watch?v=1gUbdNbu6ak 
3. Poćwiczy z prowadzącymi dziećmi. 

        https://www.youtube.com/watch?v=zDti1dM8Qjc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE
https://www.youtube.com/watch?v=1gUbdNbu6ak
https://www.youtube.com/watch?v=zDti1dM8Qjc

