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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 28 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:  Co nas czeka w maju?

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja 
polonistyczna

Dzisiejszy  temat  będzie  podsumowaniem  całego  tygodnia  i
głównego tematu ,,Błękitna Planeta”.

,,Co słychać w majowej przyrodzie?” - zastanów się 
jakie zmiany zachodzą w różnych środowiskach naturalnych?
( łąka, las, park, staw, pole, ogród )

Przeczytaj tekst ,,Maj” w Podręczniku na str. 16 - 17
Wykonaj ćwiczenia 1 – 6 na stronie 12 – 13
Zapisz  w zeszycie  wyrazy,  dopasowując je  do odpowiedniej
grupy, zapamiętaj pisownię.
Jaskółka,  kukułka,  żaba,  burza,  sójka,  pszczoła,  żuk,  żuraw,
ważka,  rzeżucha,  rzodkiewka,  wierzba,  narzędzia,  mżawka,
drzewo,  krzew,  grządka,  wróbel,  wiewiórka,  cebula,  rzepak,
ogórek, mucha, chrząszcz, hiacynt, ogród, tulipan, żonkil.
Rośliny to: …, …, …
Zwierzęta to: …, …, …
Pozostałe wyrazy: …, … 

Podręcznik str 16 – 17
Ćwiczenia str.12 -13

Aneta Wójcik -Wróblewska

2
Edukacja

matematyczna
Wykonaj zadania 1 – 4 w Ćwiczeniach str. 55 Ćwiczenia str 55 Aneta Wójcik-Wróblewska

mailto:palecznica@poczta.fm,
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3
Edukacja 
plastyczna

Temat: ,,Okładka do zielnika” - praca plastyczna z kartonu
zgodnie z instrukcją. Teczka  artysty str. 47

Zachęcam do poznawania roślin przez gromadzenie okazów 
naturalnych w zielnikach oraz  sporządzenie ich krótkich 
opisów, w których należy podać nazwę rośliny,  jej 
zastosowanie lub ciekawostkę.

Przypomnienie sposobu zasuszania roślin, np. Układamy 
roślinę płasko między kartkami starych gazet, przyciskamy 
czymś ciężkim, np. książką, często zmieniamy gazety. 
Zasuszone rośliny opisujemy, naklejamy na kartkę, którą warto
włożyć do koszulki foliowej. Tak przygotowane okazy 
przechowujemy w odpowiednich zbiorach.

Teczka artysty str. 47 Aneta Wójcik -Wróblewska

4 Język angielski
S: Sprawdzamy wiedzę i umiejętności z rozdziału My 
favourite season.

Wykonam kartę pracy 
zamieszczoną na Classroom.
Dwa pierwsze zadania 
opierają się na nagraniach 
dostępnych pod linkami.
Zad 1 https://cutt.ly/YyaXN7t
Zad 2 https://cutt.ly/hyaX1An

Termin wykonania do 5 maja

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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