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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 21 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

31 krąg tematyczny: W świecie dzieci.
Temat: Nasze podwórko.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja 

matematyczna
Wykonaj ćwiczenia 1 – 6 str. 72 – 73

Ćwiczenia str. 72 - 73 Aneta Wójcik -Wróblewska

2
Edukacja

polonistyczna
Zastanów się:
Co to znaczy mieć prawo do czegoś?
Dlaczego są ustanowione prawa?
Kto ma swoje prawa?
Dlaczego swoje oddzielne prawa mają również 
dzieci?
Przeczytaj fragment książki ,,Drzewo do samego 
nieba” Marii Terlikowskiej w podręczniku str.46 - 48
Odpowiedz na pytania pod  tekstem 1- 4 str. 48 
(ustnie), pytanie 5 jest do zrobienia w zeszycie. 

Zastanów się:
Z jakich praw korzystali chłopcy?
Z jakich praw korzystali dorośli mieszkańcy 
kamienicy?

Podręcznik str. 46 - 49

Ćwiczenia str. 50 - 51

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

prezentacja prawa dziecka

Aneta Wójcik -Wróblewska
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Jakimi zasadami powinni kierować się mieszkańcy 
jednego bloku, jednego podwórka, żeby mieli dobre 
relacje?
Porozmawiaj z rodzicami, babciami i dziadkami w 
jaki sposób spędzali wolny czas, w co się bawili i 
jakimi zabawkami, będąc dzieckiem?

Wykonaj ćwiczenia 1 – 5 str. 50 -51

Dzisiejszy temat dotyczy praw, warto je znać, bo 
dotyczą każdego człowieka.
Istnieją różne rodzaje praw, np. prawa lokalowe, 
oświatowe, karne, administracyjne, dziecka, cywilne, 
drogowe, wyborcze).
Prawa dziecka są spisane w ,,Konwencji o prawach 
dziecka”. To międzynarodowa umowa zawierająca 
zbiór praw. Państwo, które do Konwencji przystąpi, 
to znaczy podpisze ją zobowiązuje się do 
przestrzegania zawartych w niej praw. Państwo 
polskie również podpisało Konwencję i obowiązuje 
ona u nas od ponad 20 lat.
Warto pamiętać:
Były czasy, kiedy łamane było podstawowe prawo do
życia dzieci chorych, słabszych; kiedy dzieci 
zmuszane były do pracy – wykorzystywano je np. w 
kopalniach, gdzie miały przedzierać się przez wąskie 
szczeliny. 
We współczesnym świecie sytuacja dzieci jest dużo 
lepsza; niestety istnieją kraje, w których w dalszym 
ciągu łamane są prawa dziecka.

Obejrzyj prezentację dotyczącą praw dziecka w linku 



obok.

Wykonaj zadania 1 – 3 str. 49 w podręczniku

      

3
Edukacja 

informatyczna

,,Drzewo praw” - Narysuj drzewo w programie Paint, 
na konarach wypisz prawa, które według Ciebie są 
najważniejsze dla dziecka i dorosłego. Prawa 
najważniejsze umieść na samym szczycie drzewa.
Praca do sprawdzenia.
Jeśli nie masz możliwości pracy na komputerze, 
wykonaj rysunek na kartce. 
Pamiętaj, aby praca była starannie wykonana.

Aneta Wójcik -Wróblewska

4
Religia

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Na początek piosenka.
https://www.youtube.com/watch?v=Pdhg49qAYCw
Dzisiaj powiemy sobie o darach jakie składamy na ołtarzu
podczas Mszy Świętej. 
Jak pamiętacie z poprzedniej katechezy Pan Jezus złożył 
za nas ofiarę. Podczas Eucharystii  każdy z nas składa 
Panu Bogu dary. Mogą to być nasze codzienne sprawy, 
radości, smutki. Na ołtarzu jako symbol darów składane 
jest chleb i wino.
Wykonaj zadania s. 136 i 137.
Zachęcam do wspólnego odmawiania z rodziną Litanii 
Loretańskiej. Znajdziecie ją w swoich modlitewnikach.
Pozdrawiam!

Elżbieta Karczewska

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

https://www.youtube.com/watch?v=Pdhg49qAYCw

