
Program zajęć rozwijających – klasa III c 

„Chcę wiedzieć więcej” 

Rozwijanie w zakresie edukacji matematyczno-przyrodniczej 

z elementami czytania ze zrozumieniem. 

Nauczyciel prowadzący:  Joanna Gójska 

 

Cele: 

 doskonalenie techniki płynnego, globalnego czytania oraz umiejętności cichego czytania ze 

zrozumieniem, 

 kształcenie umiejętności pisania spójnych, logicznych tekstów i opowiadań, 

 rozwijanie zdolności matematyczno-logicznych, 

 ćwiczenie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym, 

 przygotowanie uczniów zdolnych do rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności, 

 rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. 

 

Zadania: 

 pomoc uczniom w udoskonaleniu techniki czytania i w rozwijaniu umiejętności cichego 

czytania ze zrozumieniem,  

 wykonywanie ćwiczeń rozwijających koncentrację uwagi i pamięć, 

 poszerzenie wiedzy o otaczającym świecie,  

 poszerzanie zakresu materiału edukacji matematycznej, ćwiczenie myślenia matematycznego  

i umiejętności zastosowania go w praktyce, 

 poznanie technik sprawnego i efektywnego rozwiązywania zadań testowych. 

 

Treści - tematyka zajęć 

1. Wyjście przed szkołę- przeprowadzenie doświadczenia- „ Kierunki wg. słońca”. 

2. Kierunki geograficzne, mapa- czytanie ciekawostek – szkolny niezbędnik. 

3. Rozwiązywanie testów matematycznych przygotowujących z poznanymi terminami 

matematycznymi. 

4. Rozwiązywanie krzyżówki w oparciu o mapę Polski. 

5. Ćwiczenia logicznego myślenia matematycznego. Zadania i zagadki logiczne. 

6. Czasem słońce- czasem deszcz- jakie są podstawowe składniki pogody.  

7. Rozwiązywanie testu z zadaniami matematyczno-logicznymi. Ćwiczenie techniki 

rozwiązywania zadań matematycznych. 

8. Pory roku w Polsce- skąd się biorą pory roku.  

9. Obliczenia pieniężne, czasowe i kalendarzowe. Zadania wykraczające poza materiał klasy 

trzeciej. 

10. Zadania o podwyższonym stopniu trudności rozwijające koncentrację uwagi i pamięć. 

11. Rozwiązywanie zadań matematycznych z ubiegłorocznych testów „Kangurek”. 

12. Gdzie można zobaczyć klify- krajobrazy Polski. 

13. Przeliczanie jednostek wagi, miary, pojemności i czasu – przygotowanie do rozwiązywania 

zadań. 

14. Polskie lasy- piętra roślinności w lesie. 

15. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Działania o podwyższonym stopniu trudności. 

16. Wykonanie ozdoby świątecznej zgodnie z etapami instrukcji – czytanie ze zrozumieniem. 

17. Ćwiczenia logicznego myślenia matematycznego. Zadania i zagadki logiczne. Etapy 

rozwiązywania zadań tekstowych. 



18. Siedem tysięcy jezior!- jeziora w Polsce.  

19. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100. Zadania mieszane. 

20. Od źródła do ujścia- jak to się zmienia? – rzeki Polski.  

21. Rozwiązywanie zadań matematycznych z ubiegłorocznych testów „Kangurek”. Omówienie 

techniki rozwiązywania zadań logicznych. 

22. Zostaniesz kolekcjonerem- skały w Polsce. 

23. Zastosowanie matematyki w praktyce. Zadania różne spotykane w życiu codziennym. 

24. Kto kogo zjada- łańcuch pokarmowy, organizmy cudzożywne, organizmy pasożytnicze. 

25. Rozwiązywanie testu z zadaniami matematyczno-logicznymi. Ćwiczenie sposobów 

rozwiązywania zadań tekstowych. 

26. Dyktando graficzne. Udoskonalenie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

27. Zadania usprawniające logiczne myślenie. Gry i zagadki ułatwiające koncentrację na 

zadaniu. 

28. Gdzie jest świstak?- rośliny i zwierzęta chronione w Polsce. 

29. Rozwiązywanie zadań matematycznych z ubiegłorocznych testów „Kangurek”. 

30. Wykonywanie rysunku zgodnie z instrukcją – karty pracy. Umiejętność czytania ze 

zrozumieniem poleceń i instrukcji. 

31. Uwaga! To truje- rośliny trujące w Polsce. 

32. Co za widok, co za zapach!- zmysły człowieka. 

33. Wykorzystanie poznanych technik rozwiązywania zadań matematycznych w zadaniach 

tekstowych.  

34. Po co nam krew?- układy budujące organizm człowieka. 

35. Ćwiczenia matematyczne o podwyższonym stopniu trudności utrwalające umiejętności 

poznane w klasie III. 

36. Zadania usprawniające logiczne myślenie. Gry i zagadki ułatwiające koncentrację na 

zadaniu. 

37. Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym – zadania wykraczające poza materiał 

klasy III. 

38. Pytania i odpowiedzi. Rozwiązywanie pytań przygotowanych przez dzieci. 

39. Mnożenie i dzielnie sposobem pisemnym – zadania wykraczające poza materiał klasy III. 

40. Podsumowanie pracy na zajęciach w klasie III. 


