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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 16 kwietnia 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: W świecie mitów.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja 

matematyczna

T: Odejmowanie w zakresie 1000 bez  przekroczenia i z 
przekroczeniem progu setek.

Wykonaj zadania w Podręczniku 1-7 str 36
Ważne na ocenę zadanie 5,6 i 7 str 36 w zeszycie.

Wykonaj ćwiczenia 1-7 str. 45 – 46

Podręcznik str  36

Ćwiczenia str  45 - 46

Aneta Wójcik -Wróblewska

2 Edukacja
polonistyczna W co dawniej wierzyli ludzie?

Ponad 3 tysiące lat temu starożytni Grecy próbowali wyjaśnić
jak  powstał  człowiek,  świat,  przyczyny  różnych  zjawisk.
Powstały mity.
Mit to stworzona w dawnych  czasach opowieść o powstaniu
świata i ludzi oraz tłumacząca różne zjawiska. Mitologia to
zbiór tych opowieści.
Wierzono w istnienie nieśmiertelnych bogów; najważniejszym
był Zeus,  który miał swoją siedzibę na wzgórzu Olimp. 
Prometeusz  –  według  Greków  stworzył  ludzi,  bardzo  ich
kochał,  troszczył  się  o  nich  i  obdarowywał  ich  tym,  co
najlepsze.  Wykradł  ogień  z  Olimpu  i  nauczył  ludzi
posługiwania  się  nim,  tym czynem bardzo  rozzłościł  Zeusa.

https://www.youtube.com/wa
tch?v=A7fYnySj3q4  Puszka

Pandory

Aneta Wójcik -Wróblewska
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Prometeusz został ukarany.
Zeus przesłał Prometeuszowi kobietę Pandorę, która miała ze
sobą  tajemniczą  puszkę;  nikt  nie  wiedział  co  w  niej  jest.
Prometeusz jednak wyczuł podstęp i  nie przyjął prezentu.  Z
Pandorą ożenił się brat Prometeusza -  Epimeteusz.

Przeczytaj tekst w podręczniku “Puszka Pandory” str 75
wykonaj zadania pod tekstem.
Ważne na ocenę:  zadanie 5 i 6 str 77

Wykonaj ćwiczenia 1-5 na str 82-83

Podręcznik str 75-77

Ćwiczenia str. 82-83

3
Edukacja 

informatyczna

Temat 10: Jakie dane? - wyszukiwanie informacji w internecie.

Praca z książką i dołączoną płytą.

Ważne na ocenę: wykonaj ćw. 2 str 23. 
Przygotuj w programie Word informację o jednym zwierzęciu i 
jednej roślinie według wzoru w książce.

Informatyka str 22-23 Aneta Wójcik -Wróblewska

4
Religia Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Pan Jezus objawił Świętej Faustynie Kowalskiej prawdę o
Bożym Miłosierdziu. Oznacza to, że Bóg bezgranicznie 
kocha wszystkich ludzi. Pan Jezus ustanowił Święto 
Bożego Miłosierdzia na pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy. Najbliższa niedziela jest zatem Niedzielą 
Bożego Miłosierdzia. Pan Jezus polecił Św. siostrze 
Faustynie, aby namalowała obraz JEZU UFAM TOBIE! i 
polecił odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego. Obraz
namalował na polecenie siostry pewien malarz dzięki 
któremu wizerunek Jezusa możemy oglądać i czcić.

1. Pokolorujcie obraz s. 219 i opiszcie według 
wskazówek. Pracę prześlijcie na mój adres 
ekarczewska0173@gmail.com. Termin 16.04

Elżbieta Karczewska
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2. Nauczcie się odmawiać Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia s. 220

WAŻNE! Proszę wszystkich o przesłanie 
zaległych prac. 

Pozdrawiam !

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


