PLAN PRACY DLA KLASY III b
od dnia18.05.2020 r. do 22.05.2020 r.
Wychowawca klasy I. Kulon
DNI
TYGODNIA
KRĄG
TEMATYCZN
Y
TEMAT DNIA

CELE
ZAJĘĆ

Edukacja
polonistyczna

Edukacja
matematyczna

Edukacja
przyrodnicza/
społeczna
Edukacja
muzyczna/
plastyczna/
techniczna/
wych.fiz

Religia

PONIEDZIAŁE
K
18.05

WTOREK
19.05

ŚRODA
20.05

CZWARTEK
21.05

PIĄTEK
22.05

Latające ssaki

Jak dobrze u
mamy

-czytamy i
analizujemy tekst
informacyjny;
- poznajemy tryb
życia nietoperza;
- wykonujemy
obliczenia
związane z
długością i
ciężarem;

-czytamy i
analizujemy
wiersz, opisujemy
swoją mamę;
- porównujemy
sumy i różnice,
-uczymy się
piosenki
„ Naucz, mnie
mamo”

Majowa łąka
Zwierzęta
w ogrodzie
- czytamy
opowiadanie i
oceniamy
bohaterów;
- budujemy
łańcuchy
pokarmowe;
- wykonujemy
różne pomiary.

Pracowite
mrówki
- czytamy wiersz
z podziałem na
role;
- poznajemy
tajemnice
mrówek;
- rozwiązujemy
zadania tekstowe;

Miododajne
pszczoły
- poznajemy życie
i zwyczaje
pszczół;
- układamy
zagadki;
- poznajemy
pojęcia: tara,
netto, brutto,
- wykonujemy
obliczenia
wagowe;

Podręcznik 4
str. 6- 7
Przeczytaj tekst
„Czyścioszka i
pająki” wykonaj
zad. 3

Podręcznik 4
Str. 8
Przeczytaj tekst
informacyjny
Ćw. pol.
Str.74 ćw. 1,2,3

Podręcznik 4
Str.11-13
Przeczytaj
wiersz „W ulu”,
wykonaj ćw. 1
Ćw. pol.
75 ćw.1 ,2,

Podręcznik 4
Str.14-15
Przeczytaj tekst
informacyjny,
odpowiedz na
pytania w
zad.1,2
Ćw. pol.
Str.76 ćw.1

Podręcznik 4
Str.41
Przeczytaj
wiersz „ A jak
będę dorosła…”
Ćw. pol.
Str. 90 ćw. 1,2

Ćw. mat.
Str. 63-64
Zad. 1,2,3

Podręcznik
Str. 68 zad.1
(dla chętnych
zad. 2)
Ćw. mat.
Str.65 ćw.1,2

Podręcznik
Str.69 zad. 2
Ćw. mat.
Str. 66 zad.1,2,3

Podręcznik
Str.70 ćw.1
Ćw. mat.
Str.67 ćw.2
( dla chętnych
ćw.1)
Poznajemy tryb
życia i zwyczaje
nietoperza.
Str.15 ćw.3
(ustnie).
Wych.fiz.
Wykonaj
dowolne
ćwiczenia do
muzyki
( wykorzystaj
muzykę z
wcześniejszych
lekcji)

Podręcznik
Str.85 zad.3
(dla chętnych
zad. 2)
Ćw. mat.
Str. 82 ćw.1i 3

Budujemy
łańcuchy
pokarmowe
Ćw. pol.
Str. 73 ćw.1,2

Poznajemy
życie i zwyczaje
pszczół .
Ćw.3 str.75
Wykonaj pracę
plastyczną na
temat: „ Ogród,
w którym jest
miejsce dla
wszystkich”;

Eucharystia
uczy nas

Wych. Fiz.
Wykonaj kilka
ćwiczeń
najlepiej na
podwórku:
5 skłonów,
5 przysiadów,
5 podskoków:
poćwicz rzuty
piłką do celu i
kozłowanie
piłką.

Spowiedź
święta

Zajęcia
rozwijające.
Posłuchaj
piosenki
„Naucz, mnie
mamo”,
- przeczytaj
tekst piosenki i
spróbuj śpiewać
z nagraniem,.

miłości

J. angielski

Let’s go
shoppingchodźmy na
zakupy.

On this street
song- uczymy
się piosenki.

„ Mój świat i przyroda wokół nas”- utrwalenie wiadomości o otaczającym świecie” obejrzyj film:
https://www.wsip.pl/e-spotkania/film-edukacyjny-moj-swiat/

Wtorek, 20.05.2020r.
Temat: Let’s go shopping- chodźmy na zakupy.
Cel lekcji: nauczysz się nazw sklepów
Polecenia dla uczniów:
1. Otwórz podręcznik na str. 52. Spójrz na zdjęcia na kartach Spike’a i podpisy pod nimi. Odtwórz nagranie nr 3.5 . Posłuchaj, wskazuj kolejne zdjęcia i postaraj się mówić je wraz z nagraniem.
1. ZABAWA WE DWOJE: wraz z rodzicem/opiekunem pobawcie się z nowymi słowami w Spike’s
mime. Zachęć rodzica, aby pokazał wybrany sklep za pomocą gestów,
a Ty próbuj odgadnąć. Potem zamieńcie się rolami.
2. Spójrz na rysunki w zad. 3. What can you see in the pictures? Powiedz po angielsku, co przedstawiają obrazki, a następnie włącz nagranie 3.7. Słuchaj piosenki i wskazuj odpowiednie rysunki. Następnie włącz nagranie ponownie: zatrzymuj je po fragmencie i powtarzaj usłyszany fragment.
3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 50.
Piątek, 22.05.2020 r.
Temat: On this street song- uczymy się piosenki.
Cel lekcji: rozwijanie umiejętności słuchania
Polecenia dla uczniów:
1. Powtórz nazwy sklepów z poprzedniej lekcji.
2. Posłuchaj piosenki( nagranie 3.8) str.53 w podręczniku . W trakcie słuchania piosenki wskazuj
obrazki ze sklepami.
Zapamiętaj: opis jednego przedmiotu/budynku lub miejsca wskazuje zwrot There is
= tam jest, tam znajduje się. Do opisu położenia kilku przedmiotów/ budynków lub miejsc
używamy There are- tam są/ tam znajdują się.
3. Spójrz na mapę miasta w zadaniu nr 3, str.53. Posłuchaj ( nagranie 3.12) i wskaż nazwę ulicy na
której znajduje się wspomniany w nagraniu sklep.
WARTO ZAPAMIĘTAĆ następujące zwroty:
Excuse me – przepraszam
I’m looking for- szukam
I’m looking for a toy shop- szukam sklepu z zabawkami
4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 51

Wtorek. Religia 19.05.2020

Temat: Eucharystia uczy nas miłości.

Cel: Uświadomienie prawdy, że Pan Jezus jest obecny pod postaciami chleba i wina.
Polecenie dla uczniów:
1. Pokoloruj obrazek
2. Staraj się uważnie uczestniczyć w niedzielnej Mszy św.
3. Zdjęcia wykonanych zadań proszę przesłać na adres wojwis01@gmail.com

Czwartek 21.05.202

Temat: Spowiedź święta
Cel: Uświadomienie prawdy, że Pan Jezus przebacza nam grzechy
Polecenie dla uczniów:
1. Pokoloruj obrazek
2. Przypomnij sobie 5 warunków dobrej spowiedzi
3. Znajdź w książeczce i przeczytaj przygotowanie do spowiedzi świętej.

4. Zdjęcia wykonanych zadań proszę przesłać na adres wojwis01@gmail.com

