Treści programowe klasa 3
Edukacja polonistyczna:
1. korzystanie z informacji:
- słuchanie i korzystanie z przekazywanych informacji;
- czytanie tekstów, rozumienie ich i wyciąganie wniosków;
- wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji (korzystanie ze słowników i
encyklopedii);
- znajomość form użytkowych : życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list,
notatka;
2. analiza i interpretacja tekstów:
- rozszerzanie słownictwa korzystając z dzieł literackich;
- wyszukiwanie wybranych fragmentów w tekście literackim, określenie
czasu i miejsca akcji, głównych bohaterów;
- czytanie i recytowanie wierszy z odpowiednią intonacją;
- czytanie wybranych przez siebie i wskazanych przez nauczyciela książek,
wypowiadanie się na ich temat;
3. tworzenie wypowiedzi:
- tworzenie ustnej lub pisemnej kilkuzdaniowej wypowiedzi (opowiadanie,
opis, list, zaproszenie, życzenia);
- uczestniczenie w rozmowach poprzez zadawanie pytań, udzielanie
odpowiedzi , prezentowanie własnego zdania;
- dbałość o kulturę wypowiedzi ( poprawna artykulacja, akcent, stosowanie
pauz, właściwa intonacja zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących),
stosowanie formuł grzecznościowych;
- dostrzeganie różnic pomiędzy głoską, literą;
- dzielenie wyrazów na sylaby;
- czytelne i estetyczne pismo, dbałość o poprawność gramatyczną,
ortograficzną i interpunkcyjną;
- pisanie z pamięci i ze słuchu;
- samodzielne odrabianie zadań domowych;

Edukacja matematyczna:
1. liczenie – w przód i tył – od danej liczby po 1 i dziesiątkami do 100 oraz
setkami do 1000;
2. zapisywanie cyframi i odczytywanie liczb w zakresie 1000;
3. porównywanie liczb w zakresie 1000;
4. dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100;
5. sprawdzanie odejmowania za pomocą dodawania;

6. mnożenie w pamięci w zakresie 100;
7. sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia;
8. rozwiązywanie działań z jedną niewiadomą;
9. rozwiązywanie zadań tekstowych jednodziałaniowych;
10. wykonywanie prostych obliczeń pieniężnych (cena, ilość, wartość);
11. posługiwanie się pojęciami: złoty, grosz;
12. mierzenie i zapisywanie wyników pomiaru (długość, szerokość, wysokość,
odległość);
13. posługiwanie się jednostkami: milimetr, centymetr, metr, kilometr;
14. ważenie oraz używanie określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram;
15. odmierzanie płynów różnymi miarkami i używanie określeń: litr, pół litra,
ćwierć litra;
16.odczytywanie temperatury
17. zapisywanie i odczytywanie liczb w systemie rzymskim;
18. podawanie i zapisywanie dat, znajomość kolejnych dni tygodnia;
19. rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych (koła, kwadraty,
prostokąty i trójkąty);
20. rysowanie odcinków o podanej długości;
21. obliczanie obwodów trójkątów, kwadratów i prostokątów;
22. rysowanie drugiej połowy figury, i figur w powiększeniu i pomniejszeniu;

