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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 12 maja 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: Przygody Karolci.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja 
społeczna

Opowiadanie o przygodach Karolci (Znalezienie koralika
przez Karolcię. Pomoc mamie i starszej pani. Przygoda w
domu towarowym. Podróż fruwającą taksówką. Wizyta u
prezydenta.  Załatwienie sprawy placu zabaw. Przygoda
w zoo. Zniknięcie koralika). 
Zastanów  się,  jakimi  zasadami  kierowała  się  Karolcia
przy doborze życzeń, o czym musiała pamiętać?

Lektura ,,Karolcia” Aneta Wójcik -Wróblewska

2 Edukacja
polonistyczna

Spróbuj wyjaśnić pojęcia: fantazja, magia, rzeczywistość, 
humor, komizm, sytuacja humorystyczna, magiczna, 
realna.
Które wydarzenia mogłyby się wydarzyć naprawdę, a 
które były zmyślone?

Wykonaj ćwiczenia 1 – 5 str. 34 -35
Ważne ćwiczenie 4 str. 35 w zeszycie na ocenę.

Zaprojektuj w zeszycie plac zabaw, na którym bawiła się  
Karolcia i jej przyjaciele. Co w takim miejscu jest 
potrzebne, jakie sprzęty powinny się tam znaleźć.

Ćwiczenia 1 – 5 str. 34 -35

Potyczki ortograficzne str. 47

Aneta Wójcik-Wróblewska
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Wykonaj ćwiczenie 4, 5 i 6 na str. 47 w Potyczkach 

3
Edukacja 
plastyczna

Wykonanie koralika z masy solnej i ozdobienie go 
według własnego pomysłu.

Masa solna (1 szklanka mąki
pszennej, 1 szklanka soli,
około pół szklanki wody),

farby
Aneta Wójcik -Wróblewska

4 Język angielski S:.Poznajemy ciekawe miejsca podczas zwiedzania Egiptu.

Poznajemy nowe słownictwo:
camel,country, desert, 
holiday, night, pyramid, 
rive, signs, sail on a boat, 
ancient, strange, ride on a 
camel, visit the ancient, 
pyramids, go to the seaside

*Zapoznam się z 
wskazówkami do 
dzisiejszej lekcji 
zamieszczonymi na 
Classroom

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


