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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 07 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: Nadchodzi Wielkanoc

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja 
polonistyczna

Przypomnij sobie słowa piosenki “Pobudka z ogródka”.
Jaką mamy porę roku?
Jakie zmiany w przyrodzie obserwujesz za oknem?
Odszukaj  w  kalendarzu  aktualnego  miesiąca  i  odczytaj  daty
zaznaczone na czerwono.
Ustal datę i nazwę zbliżających się świąt. 
Przeczytaj  opowiadanie   Wojciecha  Widłaka  “Wielkanocna
niespodzianka” z Podręcznika str. 82- 83
Jeśli to możliwe przeczytaj tekst z podziałem na role.

Porozmawiaj  z  Rodzicami  na  temat  przygotowań  do  świąt,
wykonaj pytania 1 – 5 pod opowiadaniem na str 83

Symbolika wielkanocna:
- jajko jest uważane za symbol początku i źródło życia; jajko
święcone ma przynieść dostatek,
-  baranek   w  tradycji  chrześcijańskiej  jest  symbolicznym
przedstawieniem Chrystusa, ale także symbolem niewinności i
posłuszeństwa,
- zajączek jest symbolem odradzającej sie przyrody, wiosny i
płodności,
- sól konserwuje pokarmy,
- chleb jest naszym codziennym pokarmem.

Muzyka str. 69 

Podręcznik str  82 - 83

Ćwiczenia str. 90 

Aneta Wójcik -Wróblewska
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Wykonaj ćwiczenia 1 – 3 str 90 
Ważne na ocenę 
Napisz w zeszycie świąteczne życzenia  ( ćw 3 )
Pamiętaj,  zwroty  grzecznościowe  piszemy  wielką  literą:  Ci,
Tobie, Mamo, Tato, Babciu, Ciociu, Siostro itp. 
Przypomnij sobie jakie elementy powinny zawierać życzenia.

2
Edukacja 
społeczna

Porozmawiaj z Rodzicami o świątecznych zwyczajach 
wielkanocnych.
Jak dawniej świętowano, jak teraz ?
Rozwiąż krzyżówkę w ćwiczeniach na str. 91
Ważne na ocenę.
Napisz w jaki sposób przygotowujesz się do świąt.

Ćwiczenia str 91
Aneta Wójcik-Wróblewska

3
Edukacja 
plastyczna

“Mój wielkanocny koszyczek” - wykonanie pracy plastycznej 
metodą kolażu ( kompozycja z różnych materiałów i tworzyw).
Praca na ocenę.

Materiały plastyczne:
kolorowy blok, kartki

wycinankowe, klej, bibuła,
plastelina,  itp.

Aneta Wójcik -Wróblewska

4 Język
angielski

S: Czytamy o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią. 

Przepiszę słówka, wyrażenia i zdania  do zeszytu:
September-wrzesień
October- październik
November-listopad
Autumn-jesień
Campfire-ognisko
Sausage-kiełbasa
Get ready-przygotować się
Get shorter-skracać się
Go for a walk-iść na spacer
Warm-ciepły
The leaves fall from the trees- liście spadają z drzew
The days get shorter- dni stają się krótsze
You can cook sausages on a campfire-możesz przyrządzać 
kiełbaski na ognisku

Podręcznik
Zad 1 Posłucham historyjki i 
nauczę się jej czytać.
https://cutt.ly/AtFSfF7

Zeszyt ćwiczeń
1,2,3/88-89

Chętni
4/89
Link do słuchania
https://cutt.ly/LtFSvRf

Małgorzata Grzegorczyk

https://cutt.ly/LtFSvRf
https://cutt.ly/AtFSfF7


The wild animals get ready for winter- dzikie zwierzęta 
przygotowują się do zimy
It gets colder- robi się zminiej

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


