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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 15 maja 2020 roku - PIĄTEK
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: Woda – bezcenny dar.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja

matematyczna

Temat: Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100 000, pisanie 
liczb słowami i cyframi, porównywanie liczb, cen, odległości, 
stosowanie znaków: >, <, =.

Wykonaj zadania  1 - 7 str. 54 -55

Ważne do sprawdzenia: Wykonaj ćwiczenia 1 – 4 str 68

Podręcznik str. 54 - 55

Ćwiczenia str. 68

Aneta Wójcik -Wróblewska

2
Język

angielski
S: Pakujemy rzeczy niezbędne do wakacyjnej podróży na 
podstawie dialogu.

 
Poznajemy nowe słownictwo:
backpack, map, money, 
passport, snacks, swimsuit,
ticket, hurry, leave, must

*Zapoznam się z 
wskazówkami do dzisiejszej 
lekcji zamieszczonymi na 
Classroom

Małgorzata Grzegorczyk

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


3 Edukacja
przyrodnicza 

Zastanów się:
Dlaczego woda nazywana jest skarbem?
Jakie znaczenie dla organizmów żywych ma woda? 
Woda jest potrzebna, aby zachodziły różne procesy 
życiowe ludzi, roślin, zwierząt; bez niej nie byłoby 
możliwe życie; 
jest domem dla wielu gatunków zwierząt; 
potrzebna do celów kulinarnych, higienicznych, w 
przemyśle, w budownictwie, itp
Ziemia jest nazwana błękitną planetą, dlaczego?
Gdybyśmy podzielili Ziemię na 4 równe części, to 3 z 
nich stanowiłaba woda, zgromadzona w różnych 
zbiornikach. To bardzo dużo, niestety wody przydatnej do 
spożycia jest niewiele. 
Wyobraź sobie, że woda z naszej planety  mieści się w 
100 szklankach, z tego 3 szklanki to woda słodka, a tylko 
1 szklanka nadaje się do spożycia. 
Zastanów się:
Czy na świecie są miejsca, gdzie brakuje wody?
Gdzie znajdują się te miejsca?
Co wpływa na to, że na świecie wody jest coraz mniej?
Jest wiele przyczyn, np; rozwijający się przemysł, złe 
gospodarowanie wodą, ocieplanie się klimatu, 
zanieczyszczenie środowiska. 
Ważne jest rozsądne gospodarowanie zasobami wody.
Jak oszczędzać wodę na co dzień?
Przykłady: 
*prysznic zamiast kąpieli w wannie, 
*nie odkręcam kranu tak, by był maksymalny strumień, 
*odkręcam wodę tylko podczas jej używania, np.: podczas
płukania zębów, 
*do podlewania roślin używam deszczówki itp.
Przeczytaj tekst informacyjny na str. 38 – 39 w 
Podręczniku

Podręcznik str. 38 - 39

https://www.youtube.com/wa
tch?v=0rVHgxq3a_0 woda

słodka

https://www.youtube.com/wa
tch?v=EXfEySFqfyQ

krążenie wody w przyrodzie

https://www.youtube.com/wa
tch?v=gpTRAUcNDh0
oczyszczanie wody na

przykładzie wrocławskiej
oczyszczalni ścieków

https://www.youtube.com/wa
tch?v=ylxVLAxOxDY woda

a zanieczyszczenie
środowiska

https://www.youtube.com/wa
tch?v=p0Nr-A7ElxQ  Hibbi

oszczędza wodę

https://www.youtube.com/wa
tch?v=10fpRPyBHeU 3 stany

skupienia wody 

Aneta Wójcik -Wróblewska
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Krążenie wody w przyrodzie – omów schemat.
 Skąd bierze się woda na ziemi i w jaki sposób z niej 
,,ucieka”.
Przypomnij sobie doswiadczenie z parą wodną ( gorąca 
woda w szklance przykryta talerzykiem; dlaczego na 
spodzie talerzyka pojawiły się krople?)
Zastanów się, w jakiej postaci występuje woda w 
przyrodzie?
Trzy stany skupienia: lód ( stan stały), woda ( stan ciekły),
para wodna ( stan gazowy).

4
Edukacja

polonistyczna,
przyrodnicza

Odpowiedz na pytania ( ustnie):
Gdzie znajduje się woda?
Których wód jest najwięcej?
Dlaczego niektóre zbiorniki wodne określa się wodami 
płynącymi, a inne wodami stojącymi? 
Gdzie biorą początek rzeki?
Czym sie różni górski potok od strumienia?
Do jakich wód zalicza się polne rowy i kanały?
Co to jest kanał?
Czym charakteryzują się wody stojące?
Jaka jest woda w jeziorach i stawach?
Które zbiorniki wodne są największe, a które 
najmniejsze? Spróbuj odnaleźć kilka na mapie.
Które zbiorniki są stworzone przez przyrodę ( zbiorniki 
naturalne), a które stworzył człowiek ( zbiorniki 
sztuczne). Podaj kilka przykładów.

Ważne do sprawdzenia: Wykonaj ćwiczenia 1 - 8 str. 39 - 
41 
Następna lektura: Roman Pisarski ,,O psie, który jeździł 
koleją”

https://www.youtube.com/wa
tch?v=HU3zbIiiqv8

podsumowanie o wodzie

Ćwiczenie str.  39 - 41

Aneta Wójcik -Wróblewska
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5
Wychowanie

fizyczne

Temat: Ćwiczenia i zabawy ruchowe z piłkami – rzucanie,
chwytanie i kozłowanie.
*Rozgrzewka: bieg truchtem połączony z krążeniem 
ramion w przód, w tył, ze skłonem i dotknięciem podłogi, 
z wyskokiem.
*Ćwiczenia z piłką koszykową: przerzucanie piłki nad 
głową z lewej do prawej ręki; przekładanie piłki między 
nogami na wysokości kolan, w pozycji stojacej w 
rozkroku; odbijanie piłki lewą, potem prawą reką w 
pozycji rozkrocznej w lekkim przysiadzie; kozłowanie 
piłki prawą reką, później lewą z pozycji stojącej do 
przysiadu.
*Ćwiczenia w parach: stanie naprzeciwko siebie i  
podawanie piłki – w pozycji stojącej sprzed klatki 
piersiowej, łukiem w górę; w siadzie skrzyżnym sprzed 
klatki piersiowej, łukiem w górę; z pozycji leżącej na 
brzuchu, jeden zawodnik stoi, a drugi leży w odległości 2 
metrów, leżący chwyta piłkę oburącz i odrzuca ją do 
współćwiczącego; w parach w marszu, w truchcie; 
kozłowanie piłki w marszu, w truchcie do trzech razy i 
przekazanie piłki partnerowi.

Pamiętaj o bezpiecznej zabawie!

Aneta Wójcik -Wróblewska

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


