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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 21 kwietnia 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: Magia teatru.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja 

polonistyczna

Dzisiejszy temat  jest   podsumowaniem całego tygodnia  ,,W
krainie fantazji”.
W zeszycie  ułóż  krzyżówkę  wokół  słowa  t  e  a  t  r.   Hasła
powinny nawiązywać do teatru, np.: 
przedstawienie,  
scena,          
aktor,             
rekwizyt,       
 scenografia.   

1. Wystawiane na scenie w teatrze.
2. …
3. itd.

“  Muminków  przygoda  z   teatrem”  -  praca  z  tekstem,
fragment  książki  ,,Lato  Muminków”  Tove  Jansson'a,
poświecony teatrowi  ( od momentu wybuchu wulkanu, przez
spotkanie z Emmą w teatrze, po premierę). Przeczytaj fragment
( jeśli posiadasz książkę), wysłuchaj lub obejrzyj link.

Ważne na ocenę:
Jak myślisz co miała na myśli Emma, mówiąc, że to “wielki
zaszczyt  być  w  teatrze”?  Czy  warto  chodzić  do  teatru?
Dlaczego?
Napisz w zeszycie swoje rozważania o teatrze.

https://www.youtube.com/wa
tch?v=j4tW__VR2UQ  Lato
Muminków Pływający teatr 1

https://www.youtube.com/wa
tch?v=1Kxe9CvOGJc

Przedstawienie

Ćwiczenia str 88 - 89

Aneta Wójcik -Wróblewska
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Na ocenę: Wykonaj ćwiczenia 1-4 na str 88-89

2
Edukacja

matematyczna

Na ocenę: Wykonaj ,,Pomyślę i rozwiążę” w ćwiczeniach 1-5 
str 49

Zagraj w ,,Grę w żółte i zielone” str. 50-51 w ćwiczeniach. 
Rozwiąż przykładowy test ze strony matzoo.pl w linku obok.

Ćwiczenia str 49-51

https://www.matzoo.pl/spraw
dziany/sprawdzian-3-
klasisty-zestaw-1_43_301 
test baśniowa kraina 

Aneta Wójcik-Wróblewska

3
Edukacja 
plastyczna

Praca plastyczna ,,Moja kraina fantazji”- technika dowolna.
Praca na ocenę.

Materiały: kolorowy karton,
wycinanka, plastelina,  kredki
lub farby, wycięte elementy z

gazet, itp.
Aneta Wójcik -Wróblewska

4 Język angielski
S: Powtarzamy wiadomości z rozdziału 6 My favourite 
season i oceniamy swoje umiejętności. 

Na podstawie informacji z 
ostatnich lekcji z rozdziału 6 
wykonam następujące 
zadania z zeszytu ćwiczeń:
1,2/84
3,4/85 ( w zad 4, z racji tego, 
że utrudniona jest praca w 
parach, proszę narysować 
Kate i Freda w wybranych 
przez siebie ubraniach i 
podpisać obrazki nazwami 
tych ubrań.)
1,2,3/92
Zad cała strona/93

Wykonanie zadań proszę 
udokumentować zdjęciem i 
wysłać na maila
margaret.szkola@gmail.com
Termin do 27 kwietnia

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 
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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


