
BLOKI TEMATYCZNE

✔ Projekt Historyczny „Od króla do prezydenta”
✔ Lektura A.Lindgren „Bracia Lwie Serce”

PROJEKTY I WYDARZENIA

Wycieczka do Wyższej Szkoły Pożarniczej w Warszawie
Spotkania z rodzicami – dzień otwarty
Wycieczka do Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku i Muzeum 
Niepodległości w Warszawie w ramach projektu historycznego
Wieczornica patriotyczna
Warsztaty z psychologiem : Śmierć i przemijanie”
Thanksgiving Day

ZAPYTAJ MNIE MAMO, ZAPYTAJ MNIE TATO

Opowiedz o najciekawszym, dla ciebie, wydarzeniu z historii Polski
Kiedy miała miejsce bitwa pod Grunwaldem, i kto stanął w niej na przeciwko siebie
Zanuć jedna piosenkę patriotyczną
Kto mógł być pasowany na rycerza
Oblicz: 72:8+4x3=5=
Opowiedz, dlaczego podobała ci się historia Braci Lwie Serce

CO PRZED NAMI…

Wyjazd do Centrum Kultury w Piasecznie na spektakl  „Żółwie i 
wrony” – tematyka niepełnosprawności
Klasowe Mikołajki 6.12
Spotkanie świąteczne z rodzicami 15.12
Przerwa świąteczna 23.12-01.01

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

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA W RAMACH EDUKACJI

Dyktando sprawdzające pisownie wyrazów z ż/rz.
Utrwalanie pisowni wyrazów z h.                                              
Powtórzenie zasad poprawnej pisowni z użyciem znaków 
przestankowych – „” : , ? ! 
Omawianie lektury A. Lindgren „Braciai Lwie Serce”                          
– rys biograficzny o autorce, określanie czasu i miejsca akcji, 
głównych wątków utworu, motywu walki dobra ze złem, 
miłości braterskiej i drodze do wolności, cech powieści i baśni 
oraz tworzenie opisów bohaterów.                                                
Praca z tekstem – wyszukiwanie odpowiednich fragmentów.                                                       
Rozwiązywanie quziu z lektury. Scenki dramowe.  
Projekt historyczny „Od króla do prezydenta” – określenie, co 
to jest historia?
Tworzenie notatek tematycznych o królach Polski i 
najważniejszych wydarzeniach z historii naszego kraju.                                   
Oglądanie prezentacji i fragmentów filmików tematycznych 
(„Krzyżacy”, Niepodległa) , słuchanie nagrań piosenek, 
opowiadań, czytanie tekstów i ciekawostek z podręcznika. 
Wyszukiwanie informacji z atlasów i albumów historycznych. 
Wykonywanie kart pracy, krzyżowek, wklejanie fotek 
tematycznych. 
Prezentacje na forum klasy – przedstawienie tematu „Kodeksu 
współczesnego rycerza” lub „ Pasowania na rycerza” , 
zwrócenie uwagi na przygotowanie wypowiedzi, swobodę i 
spójność. 

Warsztaty z psychologiem. Rozmowa o śmierci i przemijaniu. 
Zwrócenie uwagi na jej nieuchronność i wieczność trwania w 
nas samych.
Przygotowania do występu teatralnego dla klas 0-2– 
„Pasowanie na rycerza”. 
Głosowanie i wybory do samorządu klasowego. 

POLONISTYCZNA HISTORYCZNA

Rozwiązywanie działań z wykorzystaniem dodawania i 
odejmowania sposobem pisemny, mnożenia i dzielenia w 
zakresie 100 oraz z zastosowaniem kolejności wykonywania 
działań. 
Układanie i rozwiazywanie różnych zadań tekstowych. 
Określanie dat, lat i wieków. 

MATEMATYCZNA

 SPOŁECZNA

Wykonania o ozdabianie postaci dam dworu, rycerzy, giermków 
włóczka, ścinkami materiału , guzikami i innymi materiałami w 
ramach projektu historycznego.
Wykonanie napisu Polska i fiszek tematycznych o Polsce jako 
drogowskazów – Niepodległa, Polak i Polka, Patriota, Honor. 
Projektowanie średniowiecznych inicjałów imion i nazwiska – 
technika dowolna.

PLASTYCZNA I TECHNICZNA

THE INTERNATIONAL SCHOOL


