
NAUCZANIE ZINTEGROWANE 
Edukacja polonistyczna: Doskonalenie 
umiejętności w układaniu zdań oraz 
poprawnym pisaniu form wypowiedzi. 
Udzielanie odpowiedzi na pytania 
dotyczące tekstu. Układanie własnych 
pytań do tekstu. Tworzenie notatki na dany 
temat. Układanie planu wydarzeń 
przeczytanego tekstu. Wyrazy 
wieloznaczne. Zastępowanie 
powtarzających się słów wyrazami 
bliskoznacznymi. 
Edukacja matematyczna:  Odczytywanie 
danych z termometrów. Ćwiczenia 
rachunku pamięciowego. Oznaczanie 
temperatury na termometrach. Obliczenia i 
pojęcia zegarowe. Pojęcie sekundy. 
Zadania z sekundami. Obliczenia 
kalendarzowe. 
Edukacja przyrodnicza: Zwiastuny 
wiosny. Kwiaty wiosenne Kontynenty i 
zwierzęta je zamieszkujące.  
 
 
 

 
 

DUE TO THE LARGE NUMBER OF EVENTS AND 

COMPETITIONS THIS MONTH, A LIST OF DATES WILL BE 

SENT TO PARENTS VIA A LIBRUS EMAIL. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

March/ Marzec 

Year 3 / Klasa 3  

Notes From the Teacher 
Spring is arriving and with it, warmer weather, 
sunshine and blue skies.  March is going to a 

very busy month—many competitions, 
Cambridge exams, many special days to 

celebrate and a lot of learning to do! This 
month’s Moral Value will be Peace.  

Wiadomość od Nauczyciela 
 

Mam nadzieję, że wiosenna pogoda 
pomoże nam w pozytywnym nastroju 

podejść do czekających nas konkursów, 
nowych projektów i nowych wyzwań. 

 
Trzymam kciuki! 

 

ENGLISH CURRICULUM 
Language Arts: In Language Arts this 
month we will focus on a research paper 
acknowledging women in history; begin 
individual reading for a book report; 
grammar focusing on the parts of speech 
and other elements; and elements of 
literature focusing on characters and plots.  
Writing Wednesdays continue as well. 
Math: In math we will continue to revisit 
multiplication and begin division, area, 
perimeter and complements. 
Science: This month we take a short break 
from science but will quickly finish covering 
rocks, minerals and fossils. 
Geography/History: In Geography we will 
finish South America, study Central 
America and North America, focusing on 
countries, geographical landmarks, capital 
cities and ancient civilizations. In History, 
we will focus on Women’s History Month 
and look at women who have contributed to 
society. 

ESPAÑOL 
Lola y Leo 1 Unidad 4: La casa de Leo. 

Léxico: Las partes de la casa, los muebles, los dias de la semana.  
Gramática: El presente singular de los verbos en -ar, -er, -ir. El verbo 

“estar”. Las preposiciones de lugar. De+el=del. Adjetivos para describir  
Sonidos: la letra “j”.  


