
BLOKI TEMATYCZNE

✓ Znowu jesteśmy razem 

✓ Jesień – wrzesień

✓ Las

✓ Lektura – polskie miasta w baśni i legendzie

✓ Być empatycznym

PROJEKTY I WYDARZENIA

Powitalny piknik w ogrodzie 

Zebranie z rodzicami

Projekt Las 

Lektura – prezentacje wybranych legend miast Polski

Projekt EmpatiJa. Wycieczka „Niewidzialna wystawa”

ZAPYTAJ MNIE MAMO, ZAPYTAJ MNIE TATO

✓ Co warto zobaczyć w naszym kraju? Jakie są ciekawe miejsca do zwiedzania?

✓ Co nam daje las? Wymień po 3 grzyby jadalne i trujące.

✓ Opowiedz wybrana legendę o historii polskiego miasta.

✓ Narysuj w skali 1:4, prostokąt o wymiarach 20cm/24cm. 

✓ W jaki sposób możesz pomóc osobie z niepełnosprawnością?

CO PRZED NAMI…

7 października Dzień Tabliczki Mnożenia

28 października Halloween

29 października wycieczka do stolarni w Słomczynie

KLASA:  3 | MIESIĄC:  wrzesień | NAUCZYCIEL:  Aleksandra Rydel 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA W RAMACH EDUKACJI

Powakacyjnik – swobodne wypowiedzi pisemne o minionych 
wakacjach. Powtórzenie budowy listu. Pocztówka z 
wakacyjnych podróży. 

Ortograficzek – ćwiczenia utrwalające poznane zasady 
poprawnej pisowni. Dyktanda sprawdzające. 

Części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik. 

Redagowanie notatek tematycznych. 

Lektura B.Tylickiej ”O krakowskich psach i Klepackich kotach. 
Polskie miasta w baśni i legendzie”.                                          
Prezentacje uczniów o wybranym mieście, plakaty i scenki 
dramowe.

Witaj w klasie trzeciej. Znowu jesteśmy razem. 

Gry i zabawy integracyjne. Piknik w ogrodzie szkolnym.

Zasady pozytywnej komunikacji. Nauczanie jak się uczyć. Jak 
rozmawiać, aby się dogadać. 

Moje sposoby na uczenie się – lista zadań – wyzwań na nowy 
rok szkolny. 

Projekt EmpaiJA – wycieczka na „Niewidzialną wystawę”. 
Pogadanki i refleksje o ludziach z niepełnosprawnościami, o 
tolerancji i formach pomocy. 

Zmiany w przyrodzie jesienią. Znaczenie lasu. Warstwy lasu i 
rośliny i zwierzęta w nim żyjące. Łańcuch pokarmowy. 
Zwierzęta mięsożerne i roślinożerne. Grzyby jadalne i trujące. 

Wakacyjna mapa Polski. Krainy geograficzne. Parki Narodowe.

Wyszukiwanie i zaznaczanie na mapie ciekawych miejsc w 
Polsce, wartych zobaczenia.  

POLONISTYCZNA

Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym. 

Cyfra i liczba. Słowny zapis liczb. Liczba trzycyfrowe. 

Mnożenie i dzielenie w zakresie 50 – utrwalanie. 

Obliczenia kalendarzowe, lata, miesiące, kwartały. 

Układanie zadań z treścią do podanego działania. 

Skala mapy lub planu. Filmy tematyczne. Określanie i 
przeliczanie skali obiektów - ćwiczenia. Rozumienie do czego 
służy skala?  

PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA

MATEMATYCZNA

Pogadanka o bezpiecznym korzystaniu z narzędzi i przyborów 
szkolnych oraz ekologicznym wykorzystaniu materiałów 
plastycznych. 

Mapa Polski – tworzenie mapy fizycznej Polski.

Papierowy piórnik z kredkami. 

PLASTYCZNA I TECHNICZNA

THE INTERNATIONAL SCHOOL


