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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 31 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: Wędrówki z kompasem

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja

matematycz
na

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości:
Wykonaj ćwiczenia 3,4,5,6 str 37
WAŻNE ! te ćwiczenia są na ocenę proszę 
zrób zdjęcie i wyślij mi do sprawdzenia.

Dzisiaj wprowadzamy pojęcie „tona”. 
Dla przypomnienia różnica to wynik 
odejmowania.
Wykonaj zadania w podręczniku str 29
Zapisz w zeszycie informację z ramki i 
zapamiętaj 
1000 kilogramów to 1 tona

Wykonaj zadania 1, 2, 3 i 4 w ćwiczeniach 
str 38

Podręcznik str 29

Ćwiczenia  str 37 i 38

 Aneta Wójcik -Wróblewska 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:palecznica@poczta.fm,


2
Edukacja

polonistycz
na

Przeczytaj opowiadanie Małgorzaty 
Węgrzeckiej „Naprzeciwko północy”
Porozmawiaj z Rodzicami, pytania do 
tekstu str 61
Wykonaj ćwiczenia 1, 2, 4 i 5 str 70 i 71
Zadania na ocenę w zeszycie ćw. 1 kropka i
5 kropka str 70 i 71

Zapamiętaj pisownię wyrazów z 
krzyżówki:
komputer, plomba, kompozytor, pompon, 
kombajn, kompres i  kompas

Rodzina wyrazów   podróż  :
czynność: podróżować, podróżowanie
rzeczownik (osoba): podróżnik, 
podróżniczka
przymiotnik ( określenie): podróżny, 
podróżniczy

Podręcznik str. 60 – 61

ćwiczenia 70 -71

Aneta Wójcik-Wróblewska

3 Edukacja
przyrodnicz

a Przeczytaj informacje z podręcznika 
„ Wyznaczamy kierunki” str 62

Podręcznik str. 62
Ćwiczenia str 71

 Aneta Wójcik -Wróblewska 



Porozmawiaj z Rodzicami w jaki sposób 
wyznaczamy kierunki, jaka jest budowa 
kompasu, jakie są korzyści płynące z 
umiejętności wyznaczania kierunków
Zadania: 
Wyjdź przed dom w słoneczny dzień, 
spróbuj określić kierunki. 
Poszukaj mchu na drzewach i kamieniach, 
wykorzystaj go do określenia kierunku.
Powiedz, co znajduje się na wschód od 
Twojego domu, co na zachód, południe, a 
co na północ.
Praca na ocenę: Narysuj w zeszycie mapę z
instrukcją, w którą stronę należy kierować 
się, aby zdobyć skarb. Skarb możesz ukryć 
na swoim podwórku. Pobaw się z 
Rodzicami lub rodzeństwem. 

Praca w ćwiczeniach : Uzupełnij ćwiczenie 
3 str 71

Powtórzenie:
https://www.youtub
e.com/watch?
v=RnxPLJXD17Q 
krajobraz Polski

https://www.youtub
e.com/watch?
v=1y_aH7dzxio  
wyznaczanie 
kierunków jak 
działa kompas

https://www.youtub
e.com/watch?
v=gBwe6K5Jheo 
eksperyment 
kompas

dla chętnych do 
eksperymentowania
https://www.youtub
e.com/watch?
v=qfb_nyQhaes  jak
stworzyć własny 
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kompas

https://www.youtub
e.com/watch?

v=fTAKRwHG09I
powtórzenie

krajobraz Polski
 

4
Język

angielski S: Sprawdzamy wiedzę i umiejętności z rozdziału 5 My week.  

Wykonam kartę pracy 
sprawdzającą wiedzę z 5 
rozdziału. Karta będzie 
podlegała ocenie. Termin 
wykonania: do 6 kwietnia.
LINK do karty 
https://cutt.ly/VtRCQpK

Dwa pierwsze zadania 
opierają się na nagraniach 
zamieszczonych pod likami:
Zad 1 https://cutt.ly/ctRCIpF
Zad 2 https://cutt.ly/7tRCOJ8

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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