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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 23 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: Las naszym skarbem.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja 

matematyczna

Wykonaj zadania z Podręcznika 1- 3 str. 39 
Ważne na ocenę z. 2 str.39
dla chętnych z. 4 str 39
Wykonaj zadania 1-3 ćwiczeniach str.53

Podręcznik str 39

Ćwiczenia str  53

Aneta Wójcik -Wróblewska

2 Edukacja
polonistyczna

Zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie 
najpiękniejsze miejsce, chwile, przeżycia, których 
dostarczył ci kontakt z naturą. Może pamiętasz 
zapach, kolor, smak ...? 
Następnie otwórz oczy i powiedz, co sprawia ci 
największą przyjemność, gdy obcujesz z naturalnym 
środowiskiem. 
Zdanie zacznij od słów  Lubię, gdy...

Przeczytaj na str 8 ,,Drzewo” i odpowiedz na dwa 
pytania pod tekstem.
Zastanów się, kim może być osoba mówiąca w 
wierszu. Wyszukaj w tekście wyrazy, które mówią 
coś o niej, np. miałem sen, gadałem z dębem...

Podręcznik str 8 i 9 Aneta Wójcik -Wróblewska
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http://www.sppalecznica.pl/
mailto:palecznica@poczta.fm,


Przypomnij sobie czym jest dialog ? 
( dialog - rozmowa przynajmniej dwóch osób,
 monolog – jednej osoby).
Poszukaj fragment, który jest dialogiem osoby 
mówiącej z dębem.
Co to znaczy ? - ,, Człowiek nie może żyć bez drzew”.
Wyobraź sobie twoją rozmowę z dębem. 
Porozmawiaj z rodzicami.

Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 str. 6
Przypomnij sobie zasady pisania listu. 
1.W prawym górnym rogu miejscowość i data.
2. Niżej,  na środku zwrot do adresata.
3. Treść listu zawiera zwroty grzecznościowe, które 
piszemy wielką literą.
4. Na koniec podpis. 

Przeczytaj tekst na str 9 ,,Znaczenie lasu”. 
Porozmawiaj na temat  czym jest las i jakie pełni 
funkcje? (pytania pod tekstem)
Ważne na ocenę: Napisz w zeszycie kilka zdań o tym,
jakich bogactw dostarcza człowiekowi las. 
( Podręcznik pytanie 5 str. 9)

Wykonaj ćwiczenia 3, 4 i 5 str 7
Przypomnij sobie co to jest czasownik?
Czasownik wyraz, który odpowiada na pytania co 
robi? Co się z nim dzieje? 
Zapamiętaj zasadę ,,nie” z czasownikami piszemy 
oddzielnie.
Na przykład: nie złamał, nie zrzucił, nie gonił, nie 
wystraszył.

Ćwiczenia str 6-7



Zmienione zdania z ćw 3 zapisz w zeszycie.

3
Edukacja 

informatyczna

Temat: Praca w programie Word. 
Praca na ocenę: Przepisz list z ćwiczenia 2 str. 6. 
Zachowaj właściwe rozmieszczenie, pamiętaj o 
zwrotach grzecznościowych i wielkiej literze.

Napisz dyktando, sprawdź czy prawidłowo wstawiłeś 
literki i rozwiąż zagadki na stronie dyktanda.net (link 
obok).

https://www.dyktanda.net/dy
ktando-13.php  dyktando

https://www.dyktanda.net/zga
dywanka-drzewa.php zagadki

Aneta Wójcik -Wróblewska

4
Religia Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Na ostatniej katechezie mówiliśmy o Ewangelii. 
Dzisiaj będziecie pracować z fragmentem Ewangelii 
mówiącej o wydarzeniu po Zmartwychwstaniu 
Jezusa.
1.Przeczytajcie uważnie fragment Ewangelii s. 118 w 
podręczniku
Możesz posłuchać otwierając link
 https://www.biblijni.pl/Łk,24,13-35
2. Na podstawie tego fragmentu uzupełnij zadanie na 
s. 119( koło przemiany serca).
3.Zadanie dla chętnych ( na 6) – podręcznik s. 119. 
Wypisz pięć przykładów czasopism i programów 
telewizyjnych, w których dawane jest świadectwo o 
Jezusie Chrystusie. Zdjęcie wykonanej pracy proszę 
przesłać na moją pocztę.
4. Przeżywamy Tydzień Miłosierdzia zachęcam do 
obejrzenia krótkiego filmu.

Podręcznik

https://www.biblijni.pl/Łk,24,
13-35

https://www.youtube.com/wa
tch?v=984Jyp65J_Y

Elżbieta Karczewska
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https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y

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

https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y

