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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 14 maja 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

30 krąg tematyczny: Maj wokół nas.
Temat: Zielono mi.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja 

matematyczna

Ważne  do sprawdzenia: Wykonaj  Pomyślę i 
rozwiążę zadania 1 – 4  w podręczniku na str. 52
Zadania 5 – 7 str. 52 są dla chętnych

Przypomnij znaki rzymskie od I – XII.
IV to 4
V to 5
VI to 6
IX to 9
XI to 11
Wykonaj zadania 1 – 3 str. 53 w podręczniku (zadanie
3  w zeszycie)
Zapisz w zeszycie i zapamiętaj:
XL – 40,
L – 50,
C – 100,
D – 500,
M – 1 000.

Podręcznik str. 52 - 53

Ćwiczenia str. 67 

Aneta Wójcik -Wróblewska

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


Ważne do sprawdzenia: Wykonaj zadania 1 – 5 w 
ćwiczeniach na str. 67

2

Edukacja
polonistyczna

Przeczytaj wiersz Janusza Stannego ,,Dywan” i 
wykonaj zadania pod tekstem na str. 36  (Podręcznik)
Wykonaj ćwiczenia 1 – 3 na str. 38
Zastanów się, jakie zjawiska przyrodnicze zwiastują 
nadejście burzy?
Przypomnij zasady zachowania się na wypadek 
burzy. 
Jakie niebezpieczeństwa i zagrożenia stwarza burza? (
np. złamane drzewa, porażenia na skutek wyładowań 
atmosferycznych)
Zasady zachowania podczas burzy:
*Nie chowaj się pod drzewami.
*W domu: zamknij okna i drzwi; schowaj się w 
środkowych i najniżej położonych pomieszczeniach z
dala od okien i drzwi; nie zbliżaj się do urządzeń 
elektrycznych ani metalowych. 
*Na otwartej przestrzeni (np. łąka, pole): kucnij i 
trzymaj złączone nogi.

Ważne na ocenę: Napisz w zeszycie opowiadanie 
Podręcznik str 37 . Pamiętaj o wstępie, rozwinięciu i 
zakończeniu.

Podręcznik str. 36, 37 

Ćwiczenia str. 38
Aneta Wójcik -Wróblewska

3
Edukacja 

informatyczna
Praca w programie Paint. Wykonaj rysunek 
inspirowany wierszem ,,Dywan” J. Stannego. 
Wykorzystaj poznane narzędzia.

Aneta Wójcik -Wróblewska

4
Religia

Temat: 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

https://view.genial.ly/5eb7fce
e639bfa0d0fdc46e7/social-
square-post-jak-lolek-zostal-

Elżbieta Karczewska

https://view.genial.ly/5eb7fcee639bfa0d0fdc46e7/social-square-post-jak-lolek-zostal-papiezem?fbclid=IwAR0-t9-I7cfMQm55QwxGcSJ4Xtjs08OL4JNEp6QkE5ixZHT7M45PDveNX3Y
https://view.genial.ly/5eb7fcee639bfa0d0fdc46e7/social-square-post-jak-lolek-zostal-papiezem?fbclid=IwAR0-t9-I7cfMQm55QwxGcSJ4Xtjs08OL4JNEp6QkE5ixZHT7M45PDveNX3Y


Już wkrótce 18 maja , będziemy obchodzić urodziny 
świętego Jana Pawła II. Kim był Jan Paweł II dowiecie się
otwierając poniższy link. Po otwarciu linku klikamy na 
okienko z paluszkiem (prawy górny róg) . Po zakończeniu
piosenki, filmu, zadania, zamykamy dodatkowe okno i 
wracamy do katechezy. Strzałką z prawej strony 
przechodzimy dalej.
https://view.genial.ly/5eb7fcee639bfa0d0fdc46e7/social-
square-post-jak-lolek-zostal-papiezem?fbclid=IwAR0-t9-
I7cfMQm55QwxGcSJ4Xtjs08OL4JNEp6QkE5ixZHT7M
45PDveNX3Y
Po zapoznaniu się z powyższą katechezą narysuj na 
kartonie dowolne wydarzenie z życia św. Jana Pawła II, 
zapisz tytuł tego wydarzenia i prześlij zdjęcie na moją 
pocztę. Zachowaj wykonaną pracę.
Zachęcam do wspólnego odmawiania z rodziną Litanii 
Loretańskiej. Znajdziecie ją w swoich modlitewnikach.
Pozdrawiam!

papiezem?fbclid=IwAR0-t9-
I7cfMQm55QwxGcSJ4Xtjs0
8OL4JNEp6QkE5ixZHT7M4
5PDveNX3Y

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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