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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 19 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: Moja mama jest wspaniała.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja 
społeczna

Zastanów się,
Czym jest wdzięczność?
Komu możemy być wdzięczni?
Za co możemy być wdzięczni?
Dlaczego wdzięczność jest potrzebna?
Jakie znasz sposoby okazywania najbliższym szacunku i
miłości?
Czy obchodzisz uroczystości rodzinne?
Jakie?
Spójrz na kalendarz, kiedy ostatnio było święto rodzinne?
Kiedy będzie najbliższe?
Jakie święto obchodzimy w maju?
Porozmawiaj o tym z Rodzicami.
Zabawa wprowadzajaca ,,Powiedzmy sobie coś miłego”.
Powiedz  domownikom  coś  miłego,  możesz  zacząć  od
słów Dziękuję Ci za...
Przczytaj  opowiadanie  Roksany  Jędrzejewskiej-
Węgiel ,,Zamiana” str. 44 - 45 
Zwróć uwagę na uczucia głównej  bohaterki,  możesz je
zapisać na kartce.
Wykonaj zadania 1 – 6 pod tekstem opowiadnia str. 45

Podręcznik str. 44 - 45 Aneta Wójcik -Wróblewska
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Jak myślisz, dlaczego Julce nie całkiem udał się prezent
dla mamy? 
Co można jej poradzić na przyszłość?

2
Edukacja

polonistyczna

Ważne do sprawdzenia: Wykonaj ćwiczenia 1 – 9 str. 45 –
47
Wykonaj zadanie 4 i 5 str. 57 w Potyczkach

Ćwiczenia str. 45 – 47

Potyczki ortograficzne str.57
Aneta Wójcik-Wróblewska

3
Edukacja 
plastyczna

Przygotuj laurkę dla mamy - ,,Wdzięczne serce”.

 Napisz na niej, za co jesteś wdzięczna/wdzięczny mamie.

Materiały plastyczne:
kolorowy karton, kredki,

flamastry, kolorowa
wycinaka itp.

Aneta Wójcik -Wróblewska

4 Język angielski
S:.Powtarzamy wiadomości z rozdziału 7 Let’s travel- 
cz.1.

Powtarzam poznane słówka i 
wyrażenia związane z 
podróżowaniem

*Na podstawie zebranych 
informacji z ostatnich lekcji 
wykonam zadania w zeszycie
ćwiczeń:
1,2/100
1,2,3/108

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


