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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 02 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: Statki na widnokręgu.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja 

matematyczna

T: Dodawanie jedności, dziesiątek i setek do liczby 
trzycyfrowej i ich odejmowanie od takiej liczby. Pomyślę i 
rozwiążę – rozwiązywanie zadań.

Wykonaj zadania z Podręcznika 1 – 4 str 31 i zadanie 1 str 32

Dla chętnych zadanie 1 *•  i 2 str 32

Wykonaj ćwiczenia 1 – 41 str 41

Podręcznik str 31,32

Ćwiczenia str. 41

Aneta Wójcik -Wróblewska

2 Edukacja
polonistyczna

Ciekawostka:
Ludzie  od  bardzo  dawna  korzystali  z  wodnych  środków
transportu.  Pierwszymi  łodziami,  które  zbudował  człowiek,
były  dłubaki -  wykonane  z  pni  drzew,  z  których wydłubano
środek.  Pierwsze  tratwy  i  różnego  rodzaju  łodzie  były
poruszane za pomocą wioseł, przy użyciu siły mięśni ludzkich.
Szukając innego napędu niż wiosłowanie, wynaleziono łodzie
żaglowe.  Za  ich  wynalazców  uważa  się  Egipcjan.  Ten
wynalazek  rozpoczął  okres  dalekich  podróży  morskich  i
odkrywanie  nowych  lądów.  (Przypomnij  sobie  film  “Podróż
Magellana”, odkrycia Krzysztofa Kolumba).
Rozwój  techniki  spowodował,  że  zaczęły się  pojawiać statki
rzeczne  napędzane  parą  wodną  oraz  statki  z  silnikami

Podręcznik str 66- 68

Aneta Wójcik -Wróblewska

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


spalinowymi.

Przeczytaj  wiersz  T.  Plebańskiego  “O  statkach  dużych  i
małych”. Odpowiedz na pytania do tekstu. 
Porozmawiaj  z  Rodzicami  o  rodzajach  środków  transportu
wodnego,  
co  to  jest  latarnia  morska?  O  zawodach:  rybak,  kapitan,
żołnierz marynarz, bosman, latarnik itp.
 Znajdź:   na  mapie  polskie  morze,  określ  jego położenie  na
mapie (północ), najdłuższe rzeki, miasta portowe i rybackie. 
Spróbuj  wyjasnić  trudne  wyrazy  z  wiersza  np.:  rejs,  szyper,
mielizna, kajuty, koje, rufa, szalupa, wilk morski itp.
 Wykonaj ćwiczenia  1 – 7 str  74 - 75

 Zapamiętaj 
trudne słowa wypłynął – wypłynęła
Rodzina wyrazu żagiel:
(  rzecz.)  żaglówka,  żaglowiec,  żeglarstwo,  żegluga,
ożaglowanie, żeglarz, żeglarka,
(przym.) żeglarski
(czas.) żeglować, pożeglować, 
żeglowanie

Ważne na ocenę 
Napisz w zeszycie opowiadanie Podręcznik str 68

Dla chętnych 
Gra w statki

Ćwiczenia str. 74 - 75

3
Edukacja 

informatyczna

T:Praca w programie Word na ocenę 

Ważne!
Przepisz tekst z ćwiczeń str. 71 
nadaj tytuł  ( “Kompas”) 
wyślij e- mailem .

Ćwiczenie 3 str 71 Aneta Wójcik -Wróblewska



4 Religia

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Dzisiaj powiemy sobie o słowie Bożym. Przypomnijcie 
sobie części Liturgii Słowa. 

1. Jedną z części Liturgii Słowa jest Ewangelia, 
której słuchamy w postawie stojącej. Wtedy 
przemawia do nas Pan Jezus.

2. Przeczytajcie fragment Ewangelii s. 113 w 
podręczniku i uzupełnijcie zadanie na s. 113 i 114 
bez zadania z pracy domowej.

3. Wykonane zadania proszę przesłać w formie 
zdjęcia na adres:

 
ekarczewska0173@gmail.com

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.!

Poniżej przesyłam kilka 
linków do utrwalenia 
wiadomości z części 
liturgii słowa.

https://learningapps.org/28
17173

https://learningapps.org/17
31357

https://learningapps.org/1274
090

https://learningapps.org/2745
211

Elżbieta Karczewska

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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