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kl. III 
 

poniedziałek 18 maja 2020r. 
 

Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

 

w-f 

Temat: Gry i zabawy ogólnorozwojowe rozwijające psychomotorykę. 

NaCoBeZU: 

• wykonuję ćwiczenia ruchowe 

 

Wykonaj  ćwiczenia ramion, nóg, tułowia.  

Pobaw się i pośpiewaj  „Uciekaj, myszko, do dziury” 

https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8 

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

NaCoBeZU: 

• opowiadam przygody głównej bohaterki książki i ustalasz kolejność wydarzeń  

• wykonuję ćwiczenia doskonalące pisownię wyrazów z h  

• redaguję samodzielnie opowiadanie o wymyślonej przygodzie Karolci  

• rozwiązuję zadania wymagające obliczeń pieniężnych i pojemności  

• dodaję i odejmuję pełne setki i tysiące w zakresie 10 000  

• projektuję plac zabaw 

 

Edukacja polonistyczna 

Temat: Przygody Karolci.  

 

Otwórz zeszyt i zapisz temat oraz dzisiejszą notatkę. 

Plan wydarzeń w lekturze „Karolcia” 

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8
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1. Znalezienie koralika przez Karolcię.  

2.Pomoc mamie i starszej pani.  

3.Przygoda w domu towarowym.  

4.Podróż fruwającą taksówką.  

5.Wizyta u prezydenta.  

6.Załatwienie sprawy placu zabaw.  

7.Przygoda w zoo.  

8.Zniknięcie koralika 

 

Maria Krüger w utworze „Karolcia” przedstawia zawirowania życia dziewięcioletniej dziewczynki, 

która stając się posiadaczką błękitnego, magicznego koralika wywołuje prawdziwy galimatias. 

Wszystko dlatego, że koralik może spełniać każde jej życzenie. A o tym marzy prawie każde 

dziecko. 

Zadanie dla Was: (napisz @ – na ocenę) 

Wyobraź sobie, że znajdujesz taki magiczny koralik. Napisz wypracowanie na ten temat, 

zaczynające się od słów: 

Znalazłam/znalazłem niebieski koralik. 

Otwórz ćwiczenie na str. 34-35 i wykonaj zadania. Zadanie 4 wykonaj do niedzieli, ale nie pisząc je 

w zeszycie, ale poprzez napisanie do mnie wiadomości @ (abym mogła wydrukować i ocenić 

Twoją pracę) 

 

Edukacja matematyczna 

Temat: Dodawanie i odejmowanie pełnych tysięcy – obliczenia w zakresie 10 000. 

Podręcznik str. 50 – 51 – przeanalizuj zadania. 

Zadanie 3 i 7 wykonaj w zeszycie. 

Wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 66 
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Edukacja plastyczna 

Projektowanie placu zabaw uratowanego przez Karolcię i Piotra- dowolną techniką - kredki, farby, 

flamastry, pastele.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj, w mailu podaj swoje imię i nazwisko). 

3. Jeśli ćwiczenie jest ustne lub podany jest link to napisz krótką informację do nauczyciela, że udało Ci się je wykonać lub, że miałeś 

problem. 

4. Jeśli masz pytanie, lub czegoś nie rozumiesz – kontaktuj się z nauczycielem (sposób kontaktu podany w tabeli). 

 

 


