
Program zajęć rozwijających dla uczniów klasy III c   

w roku szkolnym 2022/2023 

 
Program jest przeznaczony dla uczniów klas III do realizacji na zajęciach w wymiarze 1 

godziny tygodniowo. Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności 

polonistycznych i matematycznych . Realizacja jego ma wdrożyć uczniów do samodzielnego, 

logicznego myślenia, rozwijać ich zdolności i zainteresowania, a także przygotować do 

dalszej edukacji.  Ma on  na celu rozwijanie umiejętności kluczowych.  Program został oparty 

na Programie edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej autorstwa 

Jadwigi Hanisz 

 

 

Edukacja polonistyczna 
 

CELE OGÓLNE: 

•Ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego. 

•Rozszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów z wybranych dziedzin języka polskiego .  

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

•Doskonalenie umiejętności korzystania ze słowników, encyklopedii  

•Kształcenie umiejętności posługiwania się określonymi formami wypowiedzi.  

( objętych programem nauczania). 

•Poszerzanie wiedzy o kulturze ( film, teatr, literatura,). 

•Kształtowanie postaw szacunku do dziedzictwa kultury. 

•Utrwalenie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu nauki o języku i ortografii. 

•Zachęcenie do podejmowania prób własnej działalności literackiej. 

•Wdrażanie do samodzielnego i twórczego rozwijania własnych zdolności i zainteresowań. 

•Kształtowanie umiejętności pracy w grupie; rozwijanie odpowiedzialności za podjęte 

działania jednostkowe. 

•Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów. 

•Aktywizowanie ucznia do udziału w inscenizacjach, dyskusjach, konkursach, 

uroczystościach szkolnych, wycieczkach do kina, teatru. 

  

 

TREŚCI NAUCZANIA 

 

1.Praca z literaturą popularnonaukową: 

 

•Prezentacja wybranych słowników. 

•Ćwiczenia w korzystaniu z odpowiedniej literatury 

 

2. Rozszerzenie wiadomości z zakresu literatury pięknej: 

 

•najważniejsze terminy literackie (objęte programem nauczania). 

 

3.Wiadomości i umiejętności z zakresu gramatyki i ortografii:  

 

•Części mowy: rzeczownik, przymiotnik, czasownik, przysłówek. 



•Fonetyka: głoski, litery, zmiękczenia. 

•Ćwiczenia słownikowo frazeologiczne. 

•Ortografia i interpunkcja: zakres użycia wielkiej i małej litery, pisownia wyrazów z rz i ż,  

pisownia wyrazów z ch i h, pisownia wyrazów z i ó, pisownia „nie” z rzeczownikami, 

przymiotnikami, przysłówkami i czasownikami, pisownia przymiotników dwuczłonowych 

(trudne nazwy kolorów). 

•Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów ortograficznych. 

•Rozwiązywanie skomplikowanych zadań gramatycznych 

 

4.Wiadomości z dziedziny teatru i filmu: 

 

•Opracowanie słownika teatralnego. 

•Przygotowanie inscenizacji. 

•Obejrzenie sztuki teatralnej (wyjazd do teatru). 

•Opracowanie słownika filmowego. 

•Obejrzenie ekranizacji filmowej (wyjazd do kina) 

 

 

5.Próby własnej twórczości literackiej (z zastosowaniem wszystkich form wypowiedzi 

pisemnej objętych programem nauczania): 

 

•zaproszenie, ogłoszenie, 

•pozdrowienia, życzenia,  

•opis,  

•opowiadanie, 

•list,  
 

Wymienione w programie cele zostaną osiągnięte przez: 

 

1. Stosowanie różnorodnych metod, przede wszystkim jednak metod i technik aktywizujących 

uczniów, między innymi: 

•gier dydaktycznych 

•dramy, 

•burzy mózgów. 

•praktyki pisarskiej, 

•techniki uczenia się we współpracy (różne formy pracy w grupach). 
 

2. Wprowadzanie różnorodnych ćwiczeń, takich jak: 

•przepisywanie, pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu, 

•wyjaśnianie pisowni wyrazów, 

•wyjaśnianie stosowania znaków przestankowych, 

•uzupełnianie zdań i tekstów z lukami, 

•praca ze słownikami, 

•uzupełnianie i układanie krzyżówek, 

•układanie i zapisywanie rymowanek i wierszyków, 

•redagowanie dłuższych form wypowiedzi, 

•dobieranie właściwych wyrazów, 

•wyjaśnianie znaczenia związków wyrazowych, 



•łączenie wyrazów w związki wyrazowe, 

•wyjaśnianie różnych błędów, 

•ćwiczeń gramatycznych 

 

 

PRZEWIDYWANE OSIAGNIĘCIA UCZNIÓW 

 

Uczeń po zrealizowaniu programu nabędzie umiejętności w zakresie: 

 

•znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, 

•wzbogacenia słownictwa czynnego i biernego 

•konstruowania dłuższych form wypowiedzi, 

•korzystania i selekcji materiału z różnych źródeł wiedzy, 

•sprawnego posługiwania się różnorodnymi słownikami,   

•przygotowania informacji na określony temat w oparciu o kilka źródeł, 

•wzbogaci swą wiedzę z zakresu nauki o języku , literatury i kultury, 

•aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

•chętnego udziału w konkursach polonistycznych 
 
 

Edukacja matematyczna 
 

Cele zajęć: 

• rozwijanie zainteresowań  matematycznych  

• rozszerzanie wybranych zagadnień matematycznych  

• wdrażanie do samodzielnego i logicznego rozumowania  

• inspirowanie do twórczych działań 

• kształtowanie postawy dociekliwości, 

• uczenie wyciągania wniosków z wykonywanych ćwiczeń 

• przygotowanie do konkursów  

• wiara w osiąganie sukcesu  

• rozwijanie współpracy i dobrej organizacji w zespole 

 

Metody : 

 

• problemowe 

• aktywizujące 

• praktycznego działania 

• słowne (dyskusja, pogadanka) 

• oparte na obserwacji 

• gry dydaktyczne 

 

Środki dydaktyczne: 

 

• przygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć, 

• zagadki geometryczne, 



• domina, 

• łamigłówki, 

• karty pracy, 

• zadania tekstowe, 

• zegar, 

• kostki do gry, 

• taśmy do mierzenia, 

• gry matematyczne, 

 

TRESCI NAUCZANIA 

 

Liczby w zakresie 100 

 

• Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania liczb jedno i dwucyfrowych w 

zakresie 100 

• Z przekroczeniem progu dziesiątkowego 

• Badanie własności dodawania i odejmowania 

• Porównywanie różnicowe 

• Grupowanie liczb według podanego kryterium. 

Obliczenia z wykorzystywaniem osi liczbowej. 

• Mnożenie i dzielenie w zakresie całej tabliczki mnożenia 

• Mnożenie liczb dwucyfrowych przez 2 

• Przemienność mnożenia i rozdzielność mnożenia względem dodawania i 

odejmowania. 

Porównania ilorazowe. 

Wzajemna odwrotność mnożenia i dzielenia. 

• Działania na wyrażeniach dwumianowych 

 

 

Liczby w zakresie 1000 

 

• Struktura liczb trzycyfrowych 

• Porównywanie liczb, porządkowanie ich w ustalone ciągi : rosnące, malejace 

• Dodawanie i odejmowanie pełnych dziesiątek z przekroczeniem progu setek 

• Dodawanie i odejmowanie liczb bez przekroczenia i z przekroczeniem progu setek 

• Mnożenie liczb dwucyfrowych przez 10 i przez 100 

 

 

Liczby w zakresie 100000 

 

• Struktura liczb czterocyfrowych 

• Porównywanie liczb czterocyfrowych 

• Dodawanie i odejmowanie pełnych tysięcy, dodawanie i odejmowanie liczb 

czterocyfrowych bez przekroczenia progu dziesiątkowego 

 

 



Matematyka w sytuacjach życiowych 

 

• Obliczenia pieniężne: cena – ilość – wartość. 

Ćwiczenia w mierzeniu długości. 

Mierzenie pojemności. 

Obliczenia zegarowe i kalendarzowe. 

Termometr – temperatura. 

Ważenie – porównywanie masy. 

Posługiwanie się symbolami miar, zamiana jednostek. 

 

 

Pojęcia geometryczne 

 

• Rozpoznawanie figur w otoczeniu i na rysunku. 

• Obliczanie obwodu dowolnej figury geometrycznej 

• Obliczanie obwodu prostokąta, kwadratu, trójkąta 

• Symetria w figurach geometrycznych 

• Pomiar odcinków łamanej 

 

 

 Rozwiązywanie zadań tekstowych 

 

• Przechodzenie od zadań na przedmiotach poprzez zadania słowno-rysunkowe. 

Zapisywanie rozwiązań zadań różnymi sposobami (graf, drzewko, równania). 

Układanie treści zadań do formuł matematycznych, rysunków. 

Przekształcenie i schematyzowanie treści zadań. 

Zapisywanie rozwiązania zadania za pomocą jednego równania. 

 

Zadania nietypowe 

 

• Łamigłówki logiczne i figle matematyczne. 

Zagadki rysunkowe i figury magiczne. 

Krzyżówki i wierszyki matematyczne. 

Zabawy liczbami, rebusy matematyczne. 

 

 

 

PRZEWIDYWANE OSIAGNIĘCIA UCZNIÓW 

Uczeń: 

• liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1,dziesiątkami od danej liczby w zakresie 

100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000; 

• zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; 

• porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =) 

• dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, sprawdza wyniki odejmowania za pomocą 

dodawania; 



• podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia 

za pomocą mnożenia; 

• rozwiązuje równania jednodziałaniowe 

• rozwiązuje zadania tekstowe różnymi sposobami, 

• wykonuje obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość); 

• mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz 

odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje obliczenia 

dotyczące tych miar 

• waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram;, 

wykonuje obliczenia, używając tych miar; 

• odmierza płyny rożnymi miarkami; używa określeń litr, pół litra, ćwierć litra 

• odczytuje temperaturę na termometrze  

• odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do M; 

• podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni, tygodnia i miesięcy; wykonuje obliczenia 

kalendarzowe; 

• odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających 

cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, 

minuta; wykonuje obliczenia zegarowe; 

• rozpoznaje i nazywa figury geometryczne; rysuje odcinki 

• podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w 

centymetrach); 

• rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i 

pomniejszeniu; kontynuuje regularność w motywach (np. szlaczki, rozety). 
 

 

 

                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                Iwona Wojtaszek 


