
BLOKI TEMATYCZNE

THE INTERNATIONAL SCHOOL

• Przypomnienie reguł ortograficznych i zagadnień gramatycznych z I semestru

• Biegun północny i południowy – Arktyka i Antarktyda. Fauna i flora. Mieszkańcy

• Lektura Cz. Centkiewicz „Anaruk, chłopiec z Grenlandii” 

PROJEKTY I WYDARZENIA

• Prezentacje uczniów „Historia pieniądza”

• Życie na lodzie. Wyprawa do krainy lodu - ciekawostki z 
National Geographic Odkrywca

ZAPYTAJ MNIE MAMO, ZAPYTAJ MNIE TATO

• Jakie rośliny występują na biegunach? Jakie zwierzęta zamieszkują bieguny?

• Jak wygląda wioska Eskimosów? Czym żywią się Ludzie Dalekiej Północy, jak polują, jak konserwują pożywienie? Jakie mają 
usposobienie, wierzenia, styl życia? Z czego składa się ich strój? Jakie umiejętności wyróżniają Eskimosów? W jaki sposób się
leczą? Jak wygląda życie Eskimosów w czasach obecnych?

• Czy podróżowanie po biegunach jest łatwe? W jaki sposób należy przygotować się do podróży?

• Jakie zjawiska pogodowe występują na biegunach? Kiedy zaczyna się dzień polarny i noc polarna na obu biegunach?

CO PRZED NAMI…

• 14 lutego Walentynki

• 17-19 lutego Warsztaty literackie

KLASA: III | MIESIĄC: I | NAUCZYCIEL: Anna Kerdelewicz

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA W RAMACH EDUKACJI

• Pisownia wyrazów wielką literą, pisownia wyrazów z ż 

• Powtórzenie części mowy, liczba pojedyncza i mnoga, czas
teraźniejszy, przyszły i przeszły, stopień równy, wyższy i najwyższy
przymiotników, pisownia wyrazów z przeczeniem nie, rodziny
wyrazów, głoski, litery, sylaby, samogłoski, spółgłoski, dwuznaki w
wyrazie, zdrobnienia, zapisywanie wyrazów w kolejności
alfabetycznej, przymiotniki o znaczeniu przeciwnym, liczebniki
główne i porządkowe, skróty, rodzaje zdań, zgrubienia, wyrazy
rymujące się, bliskoznaczne, wieloznaczne, zamiana zdań
pojedynczych tak, aby powstało zdanie złożone

• Sztuka pisania – Życzenia, charakterystyka postaci

• Omawianie lektury Cz. Centkiewicz „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”

• Poznanie biografii Aliny i Czesława Centkiewiczów – samodzielnie
pisanie notatki opisującej najciekawsze fakty z życia małżonków

• Warsztaty psychologiczne - klasowa gra „Ego”, korzystanie z
gotowych pytań i formułowanie własnych w podgrupach. Bliższe
poznanie uczniów, nauczycieli, swojego stylu życia

• Prezentacje uczniów „Historia pieniądza”

• Biegun północny i południowy. Ukształtowanie terenu, warunki
atmosferyczne, zjawiska pogodowe, dzień polarny i noc polarna,
fauna i flora na biegunach

POLONISTYCZNA

• Tabliczka mnożenia – utrwalanie

• Kolejność wykonywania działań

• Własności liczb 

• Obliczenia kalendarzowe. Czas i daty. Określenia - dekada,
wiek/stulecie, pół wieku, ćwierć wieku. Zapisywanie
miesięcy znakami rzymskimi, określanie liczby dni w
poszczególnych miesiącach. Obliczanie liczby tygodni i dni.
Dzielenie z resztą

• Obliczanie wieków. Oznaczenia rzymskie. Łączenie zapisów
roku z odpowiednim wiekiem. Przeliczanie lat na miesiące i
wieków na lata.

MATEMATYCZNA

PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA

• Wykonanie kartki na Dzień Babci i Dziadka

• „Zimowa moda” – malowanie kredkami, farbą – technika 
łączona

• Praca techniczna „Lodowisko i łyżwiarze” 

PLASTYCZNA I TECHNICZNA
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