
Klasa 3 - edukacja wczesnoszkolna                                        27.03.2020r.    
wychowawca: Elżbieta Osiak                  
           

 XXIII krąg tematyczny: Utrwalić to, co piękne  

 Temat: Takie niezwykłe miejsca.  

Edukacja polonistyczna 

− Przeczytaj tekst na s.50 P.j.p. 

− Wypisz d o zeszytu niezwykłe miejsca do zwiedzania, pamiętaj o wielkiej literze. s. 50 P.j.p.  

− W zeszycie napisz 2 zdania o jednym, wybranym przez ciebie muzeum. Jeśli wybierzesz 

tekst o Muzeum Nietypowych Rowerów, to przeredaguj go na 2 zdania 😊 

Edukacja matematyczna 

− pisemnie w zeszycie: P.m. zad.2,3,  s.28,  

− Posłuchaj: Antonio Vivaldi „Wiosna”  
https://www.youtube.com/results?search_query=antonio+vivaldi+wiosna 
Zilustruj ten utwór wykonując rysunek farbami. 
Zdjęcie rysunku udostępnij na koncie klasy (jeśli rodzice wyrażą zgodę) lub na klasowej 
poczcie. Termin: 28 marca (sobota). 
 

− Naucz się śpiewać piosenki o wiośnie: 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=hHvqucAAN28 

 
Piosenka o Wiośnie 
Do ciebie szliśmy wiosno przez okrągły roczek 
Przez dni króciutkie zimą i bardzo długie noce. 
Do ciebie szliśmy wiosno i łatwo nam nie było 
Pokonać mrozy, śniegi, lecz to już się skończyło. 
 
Nadeszła w końcu ta pora radosna: 
Już wiosna, już wiosna, już wiosna 
Nadeszła w końcu pora wielkanocna: 
Już wiosna, już wiosna, już wiosna! 
 
Przez Dzień Wagarowicza dotarliśmy do wiosny 
Prowadził nas tam dzielnie Baranek Wielkanocny 
Już nigdy więcej zimy, niech słońce kwiaty święci 
Od bzów i od jaśminów niech w głowie nam się kręci! 

Zajęcia rozwijające 

https://dyktanda.online/app/dyktando/100 
Polecam dyktando Bociany ! 

https://www.youtube.com/results?search_query=antonio+vivaldi+wiosna
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=hHvqucAAN28
https://dyktanda.online/app/dyktando/100


Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

− odsłuchanie przez n-la czytanego przez poszczególne dzieci tekstu o ciekawych 
miejscach do zwiedzania w Polsce, ocena płynności czytania nowego tekstu, 

−  odsłuchanie przez n-la ćwiczenia sprawdzającego umiejętność rozwiązywania zagadek 
literowych,  

− sprawdzenie umiejętności dodawania setkami do tysiąca wyrażeń mianowanych 
poprzez obejrzenie zdjęć zadań wykonanych w zeszycie (przesyłanie na pocztę 
klasową).  

− Podanie imienia i nazwiska kompozytora, tytułu utworu muzycznego z klasyki muzyki 
poważnej, na pracy plastycznej ilustrującej ten utwór (nie piosenkę). Odebranie zdjęcia 
rysunku.  

− Odesłanie rodzicom informacji o otrzymanych w minionym tygodniu ocenach ucznia. 
 

Sposób komunikowania się: 

− Messenger telekonferencje, grupa: klasa 3  
e. wczesnoszkolna, Elżbieta Osiak: poniedziałek, środa, czwartek, piątek, 
 I grupa godz. 8.00-8.15, II grupa godz. 8.20-8.35 

− poczta Int.: klasa3-2020@wp.pl 

− telefonicznie: Elżbieta Osiak tel.: 603 600 525  
Uwaga! 

− Proszę o podanie swojego adresu e-mail na klasową pocztę od rodziców, którzy jeszcze 
nie nawiązali kontaktu.  
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