
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PAŁECZNICY
Pałecznica 81, 21-104 Niedźwiada, tel. (81) 85 21 84, e-mail: palecznica@poczta.fm, www.sppalecznica.pl

KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 18 maja 2020 roku - PONIEDZIAŁEK
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: Kto mieszka w jeziorze?

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja

matematyczna

Rozszerzanie zakresu do miliona.
Wykonaj zadania 1 – 8 z podręcznika na str. 56 -57
Ważne do sprawdzenia ćwiczenia 1 – 5 str. 69

Podręcznik str. 56 - 57
Ćwiczenia str. 69

Aneta Wójcik -Wróblewska

2 Edukacja  
polonistyczna

Przeczytaj wiersz Jana Brzechwy ,,Żuraw i czapla” w 
podręczniku na str. 40 – 41.
Zastanów się:
Kto jest bohaterem wiersza?
Jaki jest nastrój utworu?
O jakich uczuciach jest mowa w wierszu?
Co obraziło czaplę?
Co mogło być przeszkodą w podjęciu wspólnej 
decyzji?
Jaki był powód niedomówień i problemów z 
osiagnięciem założonych przez ptaki celów?
Wykonaj polecenia 1 – 5 pod tekstem wiersza na str. 
41
Ważne 1 i 2 polecenie str 41 (Podręcznik) w zeszycie 
do sprawdzenia.
Zdarzają się sytuacje, w których trudno podjąć 

Podręcznik str. 40 – 43

Ćwiczenia 42 - 44
Aneta Wójcik-Wróblewska
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decyzję. Warto wtedy rozmawiać; wyjaśnić 
wątpliwości, uzasadnić swoje decyzje.
Zastanów się:
Czy można tutaj dostrzec analogię (podobieństwo) 
między zachowaniem ptaków i zachowaniem ludzi?
Jakie wnioski można wyciągnąć z zaistniałej w 
utworze sytuacji?
Wykonaj ćwiczenia 1 – 6 str. 42 – 43
Zapamietaj, czym jest dialog i jak go zapisujemy!
Zapamiętaj wyrazy z ,,ż”.

Przeczytaj tekst informacyjny w podręczniku na str. 
42 – 43
Dla chętnych polecenie pod tekstem: Opisz w 
zeszycie wygląd wybranej rośliny lub wybranego 
zwierzęcia.
Ważne na ocenę: Wykonaj ćwiczenie 7 i 8 str 44.

3
Edukacja

techniczna

,,Jezioro w słoiku” - kompozycja przestrzenna z 
różnych materiałów plastycznych. Inspiracja w 
Teczce artysty na str. 50 

Ważne: praca do sprawdzenia.

Teczka artysty str. 50
dowolne, dostępne materiały

plastyczne Aneta Wójcik -Wróblewska

4
Wychowanie

fizyczne Gry i zabawy bieżne na podwórku. Aneta Wójcik -Wróblewska

5 Religia Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
W Wielki Czwartek Pan Jezus w Wieczerniku przemienił 
chleb w swoje ciało i wino w swoją krew. Pan Jezus 
złożył wtedy ofiarę bezkrwawą. 
Ofiara bezkrwawa – ofiara, którą składa Pan Jezus w 
czasie każdej Mszy Świętej. Ofiara eucharystyczna 
sprawowana jest wielokrotnie.

Podręcznik str.133 - 134
Elżbieta Karczewska



 W Wielki Piątek na krzyżu Pan Jezus złożył ofiarę 
krwawą.
Ofiara krwawa – dobrowolna ofiara ze swojego życia, 
którą Pan Jezus złożył na krzyżu. Została złożona jeden 
raz. 
Podczas Mszy świętej najważniejszy moment to 
PRZEISTOCZENIE – przemiana chleba w Ciało Pana
Jezusa i wina w Krew Pana Jezusa.
Wykonaj zadania z podręcznika s. 133 i 134. Zdjęcia 
wykonanych zadań prześlij na moją pocztę.
Zachęcam do wspólnego odmawiania z rodziną Litanii 
Loretańskiej. Znajdziecie ją w swoich modlitewnikach.
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


