
BLOKI TEMATYCZNE

Wynalazki

Lektura „Dzieci z Bullerbyn”

Wiosna

Dzień Wody 

Lektura „Czerwone krzesło”

PROJEKTY I WYDARZENIA

Spelling Bee – konkurs anglojęzyczne 

Konkurs Logicznego Myślenia

Konkurs przyrodniczy „Świetlik’’ 

Leon matematyczny 

Rekolekcje wielkopostne 

Dzień wody – projekt 

ZAPYTAJ MNIE MAMO, ZAPYTAJ MNIE TATO

Jak możemy magazynować wodę na świecie?

Jakie znasz zasady pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi?

Czym charakteryzuje się styl malarski zwany kubizmem?

Podaj zasady bezpieczeństwa w sieci.

Jaki jest według Ciebie najważniejszy wynalazek i dlaczego?

CO PRZED NAMI…

Wielkanoc – przerwa świąteczna

Spotkania indywidulane z rodzicami

Frankofonia

Speaking Contest – eliminacje  

KLASA:  3 | MIESIĄC: luty/marzec | NAUCZYCIEL:  Aleksandra Rydel   

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA W RAMACH EDUKACJI

Omówienie lektur „ Dzieci z Bullerbyn”, „Magiczne 
drzewo – Czerwone krzesło”. Prezentacje tematyczne. 
Opisywanie głównych bohaterów, określanie czasu i 
miejsca akcji oraz czytanie najciekawszych fragmentów 
książki. Praca z tekście, wyszukiwanie odpowiednich 
fragmentów. 

Swobodne wypowiedzi pisemne - sprawozdanie z ferii 
zimowych.

Ćwiczenia ortograficzne – pisownia wyrazów ze 
spółgłoskami miękkimi. Kiedy stawiać przecinki i 
kropki. Dyktanda sprawdzające. 

Ćwiczenia gramatyczne – czasy, liczby, rodzaje i czasy. 

Bezokoliczniki i przysłówki. 

Utrwalanie wiadomości i umiejętności – Trzecioteściki. 

Wynalazki – historia największych osiągnięć i ich twórcy. 

Prezentacje tematyczne.                                                                    

Projekt naukowy – hodowla pleśni eksperymenty w 

różnych warunkach. Hipotezy i wnioski.                                           

Dzień Wody – stan wody na świecie ( wody słodkie i 

słone), kto wymyślił kanalizacje, mapa mentalna o 

wodzie, domowa oczyszczalnia wody, notatka 

tematyczna.                                                                      

Pierwszy dzień wiosny - cechy charakterystyczne.     

Warsztaty o cyberprzemocy w sieci – quiz wiedzy.       

Impresjonizm i kubizm w malarstwie. Sztuka ludowa.      

POLONISTYCZNA

Brutto, netto, tara, jednostki wagi. Kwintal, tuzin, kopa, 

mendel - dawne miary.                                   

Działania na liczbach w zakresie 1000, obliczenia na 

porównywanie ilorazowe i różnicowe.                                            

Geometria, odcinki, proste, katy, odcinki równoległe i 

prostopadłe, kreślenie odcinków i figur płaskich.                                                      

Sklejanie modeli figur przestrzennych, nazywanie ścian, 

boków, wierzchołków, podstaw i wysokości w figurach. 

MATEMATYCZNA

PLATYCZNA I TECHNICZNA

Impresjonizm i kubizm – malowanie farbami.

Wykonanie domowego filtra do wody z 
wykorzystaniem kamieni, żwirku, piasku i filtrów do 
kawy. 

Wykonanie słodkiego deseru – galaretki z owocami. 

PRZYRODNICZO-SPOŁECZNA
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