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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 26 marca 2020 roku - CZWARTEK
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: Po śladach wiosny

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja

polonistyczna

Przeczytaj opowiadanie Wojciecha Widłaka “Z wiosną na 
ratunek”
Porozmawiaj  z  Rodzicami  o  tym co  się  wydarzyło  podczas
spaceru?  W  jaki  sposób  uważna  obserwacja  przydała  się
Jaśkowi  w  trudnej  sytuacji?  Jakie  ślady  wiosny  chłopiec
zaobserwował? Jak zachował się chłopiec? Podaj kilka określeń
i oceń zachowanie chłopca.
Wykonaj ćwiczenia 1 – 5 
(do ćw. 5  skorzystaj z filmiku o zwiastunach wiosny)
 
Zadania w zeszycie: Napisz jakie widzisz oznaki wiosny wokół
swojego  domu.  Jaka  jest  dzisiaj  pogoda:  temperatuta,
zachmurzenie, opady, siła wiatru ?
Opisz forsycję na podstawie pytań z podręcznika. Pamiętaj, aby
odpowiadać pełnym zdaniem i zacząć wielką literą.

Jutro będzie potrzebna książka Ch. H. Andersena “ Brzydkie
kaczątko”.

Podręcznik str 55- 56

Ćwiczenia str. 64 – 65
https://www.youtube.com/wa

tch?
v=Wjo_Q1OYTmY&t=40s

Podręcznik str. 57

 Aneta Wójcik -Wróblewska 

2 Edukacja 
matematyczna

Temat: Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000 – 
porównywanie, dodawanie i odejmowanie setek.

 Podręcznik str 27
Ćwiczenia str. 34- 35

 Aneta Wójcik -Wróblewska

mailto:palecznica@poczta.fm,
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY&t=40s
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:palecznica@poczta.fm,


Poćwicz dodawanie, odejmowanie i porównywanie pełnych 
setek z Rodzicami.
Wykonaj zadanie 2 str. 27 w zeszycie oraz  ćwiczenia 1 – 9 str 
34 - 35 

3
Edukacja 

informatyczna

Praca w programie Word.
Przepisz tekst z ćwiczeń  ćw. 4 str 63
Zapamiętaj po spółgłosce “j” piszemy “rz”.

Ćwiczenia str 63  Aneta Wójcik -Wróblewska 

4 Religia
Witam Was serdecznie i zapraszam do codziennej ufnej 
modlitwy
w różnych intencjach. Wykorzystajcie swoje modlitewniki
- książeczki do nabożeństwa, w których znajdziecie 
modlitwy na różne okazje. Przypominam, że w 
modlitewnikach znajdują się poszczególne stacje Drogi 
Krzyżowej, do których rozważania  zachęcam.

- Proszę o utrwalanie modlitw zgodnie z tabelką w 
podręczniku.

 - Zachęcam również do słuchania audycji do której link 
przesłałam wcześniej

Od dzisiaj będziemy realizować nowe tematy z 
podręcznika.
Dzisiejszy temat to: Chcę naprawić zło , które 
wyrządziłem

1. Spośród 5 warunków sakramentu pokuty do 
omówienia został nam ostatni: Zadośćuczynienie 
Panu Bogu i bliźniemu. 
a. Zadośćuczynienie Panu Bogu to wypełnienie

zadanej przez kapłana podczas spowiedzi 

Elżbieta Karczewska



pokuty (np. odmówienie  modlitwy)
b. Zadośćuczynienie bliźniemu to naprawienie 

wyrządzonej krzywdy.
2. Informacje które podałam pomogą w uzupełnieniu 

zadań na s. 104 – wykonaj je
3. Zastanów się i napisz, jak można naprawić 

wyrządzone zło? s. 105

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.

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


