Tygodniowy plan pracy- edukacja wczesnoszkolna- klasa …3a..
wychowawca: …Agnieszka Chwalińska……………………………….
Dzień tygodnia
Data
Temat tygodnia
Temat dnia

Poniedziałek
26.04.2021

Wtorek
27.04.2021

Tropimy ortografię

Pięknie czytamy,
poprawnie piszemy,
sprawnie liczymy

-czytanie ze
zrozumieniem
wierszyków
ortograficznych
ilustrujących zasady
ortograficzne, ćwiczenie
poprawnej pisowni
wyrazów z ą, ę, om, em,
on, en, zabawy słowne,
-wykonywanie ćwiczeń
utrwalających z serii
“Ćwiczymy z Noni”,

-doskonalenie czytania
z wykorzystaniem
tekstów z cyklu
“Pięknie czytamy” klasowy konkurs
czytania,
-ćwiczenia
ortograficzno –
gramatyczne
sprawdzające
opanowanie
wybranych
umiejętności z 4 części
Tropicieli,
-rozwiązywanie
dodatkowych zadań
rozwijających
umiejętności
rachunkowe,

Środa
Czwartek
28.04.2021
29.04.2021
KRAJ NAD WISŁĄ I ODRĄ
Namalowana historia
O Syrence warszawskiej

-opisywanie własnymi
słowami wyglądu postaci
oraz opisywanie obrazu
Jana Matejki z
wykorzystaniem pytań
pomocniczych, stosowanie
w zdaniach liczebników
głównych i porządkowych,
uzupełnianie zdań
liczebnikami we właściwej
formie,
-poznanie schematu
funkcjonowania państwa
oraz rozmowa na temat
“Konstytucji 3 maja” na
podstawie tekstu i
ilustracji w podręczniku,
-dzielenie figur na dwie
równe części i na ćwierci,

-słuchanie ze zrozumieniem
legendy pt. Syrenka,
wypowiedzi na temat
legendy oraz pisemne
udzielnie odpowiedzi na
pytania z nią związane,
wskazywanie cech
charakterystycznych
legendy, układanie planu
wydarzeń,
-obliczanie połowy i ćwierci
danej liczby i rozwiązywanie
zadań tekstowych,
-ilustrowanie wybranego
zdarzenia legendy,
-rytmiczna recytacja tekstu
w oparciu o wiersz Jana Drdy
– Piosenka szewczyka,

Piątek
30.04,2021
Z biegiem Wisły

-słuchanie i czytanie wiersza
pt. “Wisła” i nauka tekstu na
pamięć, podawanie wyrazów
rymujących się i ich
zapisywanie, ćwiczenia w
pisaniu z pamięci,
-rozmowa na temat miejsc,
które warto zobaczyć w
Warszawie na podstawie
ilustracji w podręczniku i
albumów oraz prezentacji,
-połowa i ćwierć - jednostki
długości,
-quiz historyczny na temat
Konstytucji 3 Maja,
-kolorowanka z okazji
zbliżającego się ŚWIĘTA
KONSTYTUCJI 3 MAJA.

Religia
Język angielski

Temat: Sandy’s breakfast
Nacobezu: słucham,
czytam i odgrywam
historyjkę obrazkową;
zapisuję godziny

Temat: Monday, Tuesday...
Nacobezu: słucham i
odgrywam dialog;
piszę o posiłkach i dniach
tygodnia

