Tygodniowy plan pracy- edukacja wczesnoszkolna- klasa 3b
wychowawca: Ewelina Faralewska
Dzień tygodnia
Data
Temat tygodnia
Temat dnia oraz
treści.

Edukacja
polonistyczna

Poniedziałek
26.04.2021

Tropimy
ortografię - ą, ę,
om, em, on, en

 utrwalanie
pisowni
wyrazów z ą, ę,
om, on, em, en
 piękne, głośne
czytanie
wierszyków
Marcina
Brykczyńskiego
ilustrujących
zasady
ortograficzne
 nauka na pamięć
wybranego
wierszyka

Wtorek
Środa
Czwartek
27.04.2021
28.04.2021
29.04.2021
30.04.2021
O emocjach /Utrwalamy poznane wiadomości /Kraj nad Wisłą i Odrą

Powtarzamy i
utrwalamy
wiadomości

 głośne czytanie
tekstów
wybranych
poczytanek
 powtarzanie i
utrwalanie
zdobytych
wiadomości
ortograficznogramatycznych

Powtarzamy i
utrwalamy
wiadomości

 ciche czytanie ze
zrozumieniem
tekstów z serii
“Czytam i
interpretuję”
 pisemne udzielanie
odpowiedzi na
pytania dotyczące
przeczytanego tekstu
 powtarzanie i
utrwalanie
zdobytych
wiadomości
ortograficznogramatycznych

Namalowana
historia







Wysłuchanie
wiersza
Tadeusza
Szymy Jan
Matejko.
Wielozdaniow
e wypowiedzi
U. na temat
twórczości
sławnego
malarza Jana
Matejki.
Szczegółowe
omówienie
obrazu Jana
Matejki
Konstytucja 3
Maja 1791
roku.
Opisywanie
obrazu Jana
Matejki
Konstytucja 3

Piątek

Majowe Święta







kształtowanie szacunku
dla własnego państwa oraz
poczucia tożsamości
narodowej
rozwijanie u uczniów
poszanowania i
zainteresowań symbolami
narodowymi
kształtowanie postaw
patriotycznych



Edukacja
matematyczna



 rozwiązywanie
zadań
tekstowych
 rozwiązywanie
zadań z
elementami
kodowania

 Noni na tropie powtórzenia w
formie łamigłówek i
zagadek



Maja 1791
roku z
wykorzystanie
m pytań
pomocniczych.
Układanie
zdania z
rozsypanki
wyrazowej i
zapisanie go w
zeszycie.
Czytanie ze
zrozumieniem
fragmentu
Konstytucja
Rzeczypospoli
tej.

Połowa i
ćwierć - figury
geometryczne.
Wskazywanie
figur, które
zostały
podzielone na
połowy, i tych,
które zostały
podzielone na
ćwierci.



Test na Eduelo

Edukacja
przyrodnicza



Poznanie
schematu
funkcjonowani
a państwa na
podstawie
tekstu Kto
sprawuje
władzę w
Polsce?



Oglądanie
reprodukcji
obrazów Jana
Matejki
Autoportret i
Konstytucja 3
Maja 1791
roku.



Wyszukiwanie
w Internecie
informacji o
Janie Matejce.

 rozwiązywanie
zadań
tekstowych
związanych z
obliczaniem
upływu lat

Edukacja plastycznotechniczna

Edukacja
informatyczna

Edukacja muzycznoruchowa

 utrwalanie
umiejętności
korzystania z
tematycznych
serwisów
internetowych

 gry i zabawy na świeżym
powietrzu
https://www.youtube.com/
watch?v=Pkr6RYnN4IU

Religia
Język angielski
Marta KaczyńskaLisowska

