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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 30 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 pracowni mistrza Matejki.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja 

matematyczna

Ważne na ocenę: Wykonaj zadania z Podręcznika 1- 3
str. 43 
dla chętnych z. 4, 5, 6  str 43
Wykonaj zadania 1-8 w ćwiczeniach str. 57 - 58

Podręcznik str 43

Ćwiczenia str  57 - 58

Aneta Wójcik -Wróblewska

2 Edukacja
polonistyczna

Do wczorajszego tematu przypomnienie: 
przeczytaj wiersz Marcina Brykczyńskiego ,,Polska” ,
zastanów się, 
Co kojarzy się nam z Polską?
Dlaczego ważna jest historia naszego kraju?
O czym każdy Polak powinien pamiętać?
Jakie zwyczaje kojarzą się z naszym krajem?

Wykonaj zadania z Podręcznika 1-3 str 21
Zapamiętaj informację z ramki dotyczącą pisowni 
wyrazów małą i wielką literą, 
Polak, Polska - wielka litera (państwo, 
mieszkaniec) 
język polski – małą ( przymiotnik)

Podręcznik str 20 - 21
Aneta Wójcik -Wróblewska

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


Dzisiejszy temat dotyczy jednego z najwybitniejszych
polskich malarzy Jana Matejki, który malował 
najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski oraz 
postacie historyczne, np. królów.

Przeczytaj tekst z Podręcznika na str. 22 ,, Kronikarz 
naszej historii”
zastanów się kim jest kronikarz?
Odpowiedz na pytania pod tekstem (ustnie).
Wykonaj ćwiczenia  1- 5 na str. 16 – 17
Ważne na ocenę ćwiczenie 3 ( w zeszycie) str 16

Podręcznik str 22 - 23

Ćwiczenia str 16 -17

3
Edukacja 
plastyczna

Wyszukaj w internecie obrazy Jana Matejki.
Czym się charakteryzują? Co je łączy?
Czego można się z nich dowiedzieć?
Dokończ zdanie: Ze wszystkich dzieł Jana Matejki 
podoba mi się obraz..., bo...

Co to jest portret, autoportret, reprodukcja?
Spróbuj znaleźć odpowiedzi w słowniku języka 
polskiego.

Wykonaj pracę zgodnie z instrukcją  z Teczki artysty 
str. 48 ,,Historyczne puzzle”, karta pracy 16.

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Kategoria:Obrazy_Jana_Mate

jki  obrazy

https://sjp.pwn.pl/szukaj/portr
et.html 

https://sjp.pwn.pl/szukaj/auto
portret.html 

https://sjp.pwn.pl/szukaj/repr
odukcja.html 

Teczka artysty str. 48, 
karta pracy 16

Aneta Wójcik -Wróblewska

4
Religia

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja! 
Kochani! Przed nami miesiąc maj. Miesiąc, w którym tak 
szczególnie wielbimy i wychwalamy Matkę Bożą. To 
czas, gdy rozpoczyna się nabożeństwo majowe; czas, aby 
Maryi dziękować, aby Ją prosić, aby pokazać, jak bardzo 

Elżbieta Karczewska
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https://sjp.pwn.pl/szukaj/reprodukcja.html
https://sjp.pwn.pl/szukaj/autoportret.html
https://sjp.pwn.pl/szukaj/autoportret.html
https://sjp.pwn.pl/szukaj/portret.html
https://sjp.pwn.pl/szukaj/portret.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Obrazy_Jana_Matejki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Obrazy_Jana_Matejki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Obrazy_Jana_Matejki


Matkę Bożą kochamy. Do przydrożnych krzyży i 
kapliczek przynosimy kwiaty. To znak miłości, 
wdzięczności i pamięci. W czasie nabożeństwa majowego 
śpiewamy pieśni sławiące Maryję i odmawiamy  Litanię 
Loretańską. To modlitwa do Matki Bożej, w której 
określamy ją różnymi pięknymi imionami. Nazywamy 
Maryję np.: Matką, Królową, Różą, Pocieszycielką, 
Gwiazdą, Pośredniczką. Prosimy, aby wstawiała się u 
swojego Syna Pana Jezusa za nami.
1.Otwórz poniższy link.
Klikamy strzałką z prawej strony i na poruszające się 
obrazki.

https://view.genial.ly/5ea19998075c7c0dc0ec688c/present
ation-maj-miesiacem-maryi?
fbclid=IwAR2EizQggFeFlVkfqnsPqFpvUBeidcIQWi8mk
oTLe5rVPs9LugCULUjvAM8
Zadania o których mowa na końcu  prezentacji są 
oczywiście do wykonania. Możecie kapliczkę narysować. 
Czekam na wasze prace.
 Zapraszam Was do wspólnego odmawiania Litanii  
Loretańskiej z rodzicami w domu.

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
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