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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 24 marca 2020 roku - WTOREK
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły.

Nr. Lekcji
wg. Planu Edukacja

Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do wykonania

Temat: W poszukiwaniu wiosny.

Środki dydaktyczne, pomoce
do wykorzystania, adresy

stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja
matematyczna

Obliczenia w zakresie 100 z wykorzystaniem czterech działań-
powtórzenie wiadomości. 

Sprawdzam siebie -  wykonaj zadania z podręcznika

Zadanie 1 : Zanotuj w zeszycie jaka jest temperatura na dworze
rano, w południe I wieczorem w ciągu najbliższych 5 dni.

Zadanie 2: Porozmawiaj z Rodzicami, która jest obecnie
godzina, która godzina będzie za kwadrans, 3 kwadranse za pół

godziny itp. 

 Podręcznik str 25

https://www.matzoo.pl/klasa3/i
le-czasu-minelo_64_416  Aneta Wójcik -Wróblewska 

2 Edukacja
polonistyczna

Jakie zmiany w przyrodzie możesz zaobserwować wiosną? -
porozmawiaj o tym z Rodzicami. Zaobserwuj w czasie spaceru

zmiany w przyrodzie.

Praca z tekstem “Wiosenne przebudzenia”. Przeczytaj wiersz I
napisz któtką notatkę w zeszycie  ( podręcznik zadanie 1 str.

51) I ćwiczenie 1 ● i 3 ●  str. 60 zapisz w zeszycie 
W wywiadzie pamiętaj o zwrotach grzecznościowych I wielkiej

literze! Na końcu zdania pytającego jest ?
Pamiętaj ,ż e “ rz”  piszemy po spółgłoskach: p, b, k, g, w, j, d, t,

 Podręcznik str 51
Ćwiczenia str 60 I 61

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Wjo_Q1OYTmY&t=40s 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=rANDOonihZg 

https://www.youtube.com/wat

 Aneta Wójcik -Wróblewska

mailto:palecznica@poczta.fm,
https://www.youtube.com/watch?v=NFz4nfoB5dA
https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg
https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY&t=40s
https://www.matzoo.pl/klasa3/ile-czasu-minelo_64_416
https://www.matzoo.pl/klasa3/ile-czasu-minelo_64_416
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:palecznica@poczta.fm,


ch. Przypomnij sobie co to jest rzeczownik – wyraz, który
odpowiada na pytania kto? Co? 

Zadanie:  Poszukaj wspólnie z Rodzicami wyrazów, które są
rzeczownikami I mają w pisowni “RZ”.

ch?v=NFz4nfoB5dA 

3 Edukacja
plastyczna

Wykonaj pracę plastyczną pt. “ Wiosenny kwiat - krokus”  -
wyklejanka.  Blok, papier kolorowy,

materiały,  bibuła, itp.  Aneta Wójcik -Wróblewska 

4 Język angielski T: Activities during the day- additional exercises. 

LINK    
https://drive.google.com/file
/d/1sCRSgI7ZQarfZfrS7xjZlBz
HmBdUs6f4/view?
usp=sharing 

Małgorzata Grzegorczyk

Nauczanie zdalne wprowadzono czasowo w okresie zawieszenia zajęć w związku z dynamicznie rozwijającą się niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem (COVID-19) i możliwymi kontaktami z 
zakażonymi osobami, za zgodą organu prowadzącego oraz zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty, od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020r., w wyniku których nie będą odbywały się w szkołach i przedszkolach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze
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