
BLOKI TEMATYCZNE

✓ Rośliny uprawne

✓ Być empatycznym

✓ Od króla do prezydenta

✓ Lektura

PROJEKTY I WYDARZENIA

✓ Projekt Empatia - warsztaty tematyczne, spotkania                         
z osobami z niepełnosprawnościami, zwiedzanie 
„Niewidzialnej wystawy”

✓ Projekt historyczny

✓ Wycieczka do Stolarni Pinokio w Słomczynie 

✓ Halloween

ZAPYTAJ MNIE MAMO, ZAPYTAJ MNIE TATO

Opowiedz o początkach państwa polskiego. 

Opisz zamek – warownię.

W jaki sposób możesz pomóc osobie z niepełnosprawnościami. 

Wymień etapy obróbki drewna. 

Przypomnij nieznaną informacje czy ciekawostkę lub powiedzenie o chlebie.

Powiedz, który to wiek: 1410r., 1835r., 2022r., 1025r.

Wymień wyjątki w pisowni wyrazów z rz po spółgłosce. 

Wymień rośłiny oleiste, zbożowe, okopowe i włókniste. 

CO PRZED NAMI…

✓ Wycieczka Wyższej Szkoły Pożarniczej

✓ Indywidulane spotkania z rodzicami

✓ Projekt historyczny 

✓ Wieczornica

✓ Święto Dziękczynienia 

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

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA W RAMACH EDUKACJI

Ćwiczenia utrwalające pisownie wyrazów z ó/u i rz/ż.               
Dyktanda sprawdzające. 

Projekt historyczny „Od króla do prezydenta” – historia powstania 
państwa polskiego. Polska na mapie Europy i świata. Historyczna 
oś czasu. Tworzenie notatek tematycznych o historii Polski.

Lektura ”O psie, który jeździł koleją”- określenie czasu i miejsc 
akcji oraz głównych bohaterów, kolejność wydarzeń, praca z 
tekstem, wyszukiwanie fragmentów opisujących psa.                   

Rośliny uprawne: zbożowe, włókniste, oleiste i okopowe. Korzyści 
płynące z hodowli roślin. „Od ziarenka do bochenka” - etapy 
powstawanie chleba, pieczenie pełnoziarnistego chleba. 

Projekt Empatia – warsztaty tematyczne w oparciu o książkę  
„Cudowny chłopak”, spotkania z osobami z niepełnosprawnymi, 
wizyta na „Niewidzialnej wystawie”.

Wycieczka do stolarni Pinokio w Słomczynie, warsztaty stolarskie, 
etapy obróbki drewna, gry i zabawy na świeżym powietrzu. 

Mini prezentacje lekturowe – scenki dramowe. 

Halloween.

POLONISTYCZNA I HISTORYCZNA 

XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – testy 
sprawdzające, certyfikaty potwierdzające 
znajomość mnożenia i dzielenia.

Ćwiczenia utrwalające dodawanie                            
i odejmowanie w zakresie 1000 sposobem 
pisemnym.

Układanie zadań tekstowych do podanych 
działań na porównywanie różnicowe                                        
i ilorazowe.

Skala na planach i mapach. Kreślenie figur 
geometrycznych w skali.

Znaki rzymskie C, M, D, L.

Lata i wieki – oś czasu.11

MATEMATYCZNA

PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA

Tworzenie i lepienie  pieczywa z masy solnej. 
Kolorowanie i ozdbianie. 

Średniowieczne stroje – ozdabianie postaci 
ścinkami materiału.

PLASTYCZNA I TECHNICZNA

THE INTERNATIONAL SCHOOL


