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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 25 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: Mamy swoje marzenia.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja
zdrowotna

 

Powrót do szkoły, omówienie i wdrażanie zasad 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny, w sytuacji 
pandemii. 
Porozmawiaj z Rodzicami na temat zasad, których należy 
przestrzegać, aby nie narażać siebie, ani osób z którymi 
mamy kontakt.
Jakie są zagrożenia?
Być może będziemy musieli nauczyć się funkcjonować w 
obliczu ciagłego zagrożenia. 
Warto pamiętać 2 razy d, czyli dystans i dezynfekcja.

Aneta Wójcik -Wróblewska

2
Edukacja  

polonistyczna

Przeczytaj wiersz Danuty Wawiłow ,,Wędrówka” w 
podręczniku na str. 52 – 53
Wykonaj zadania pod tekstem 1 – 3 str. 53
wykonaj ćwiczenia 1 – 4 str. 54 – 55

Ważne do sprawdzenia 3 kropka str. 55

Podręcznik str. 52 - 53

Ćwiczenia str. 54 - 55
Aneta Wójcik-Wróblewska

3
Edukacja 

matematyczna

Wykonaj zadania 1 - 4 str. 62 w podręczniku

Wykonaj zadania 1 – 5 str.74 w ćwiczeniach 
Podręcznik str. 62
Ćwiczenia str. 74 Aneta Wójcik -Wróblewska

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
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4
Edukacja
plastyczna

Praca plastyczna inspirowana wierszem ,,Wędrówka". 
Narysuj jak wyobrażasz sobie miejsce, do którego chcą 
dojść wędrowcy. Ćwiczenie 1 kropka str. 54

Ćwiczenia str. 54 Aneta Wójcik -Wróblewska

5 Religia Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Pomódlmy
się śpiewając piosenkę. 
https://www.youtube.com/watch?v=Pdhg49qAYCw 
Otwórz poniższy link, aby przypomnieć sobie 
ostatnią katechezę. Nie wykonujecie żadnych zadań 
w zeszycie o których mowa w katechezie. Naucz się 
na pamięć dialogu s. 136 podręcznik 
https://view.genial.ly/5ec585db6515ea0d8ae5168e/int
eractive-image-kl-3- przygotowanie-i-przyniesienie-
darow?
fbclid=IwAR3mqY6qP1On8DiLTrwXQ2Rbegzqngm
4HZMPGC874DpKfB3CDsSf2NkFic Dzisiaj chcę 
wam powiedzieć o najważniejszym momencie Mszy 
Św. Uporządkuj literki a dowiesz się jak ten moment 
się nazywa. Zapisz w zeszycie słowo 
PPRZEISTOCZENIE Obrazki s. 138 przedstawiają tę
chwilę podczas Eucharystii. Podczas przeistoczenia 
wierni w kościele przyjmują postawę klęczącą. 
Wzrok i uwaga wiernych powinna być zwrócona na 
ołtarz. Kiedy kapłan wykonuje gest ukłonu , wierni 
powinni skłonić głowy. (postarajcie się zapamiętać 
powyższe informacje i zastosować podczas gdy 
będziecie na Mszy św.) Otwórz poniższy link 
katechezy online. 
https://view.genial.ly/5e7e82a9aafed90da9a35d04/gui
de-liturgia-eucharystycznaprzeistoczenie?
fbclid=IwAR3evzZAnzGuPSErHpZNWhd0-
ggHwQEAz4RSIyBwRq1-nuePGMWSJXkXg0 Po 

Podręcznik str.  136 - 139

https://www.youtube.co
m/watch?
v=Pdhg49qAYCw

https://view.genial.ly/5ec
585db6515ea0d8ae5168
e/interactive-image-kl-3-
przygotowanie-i-
przyniesienie-darow?
fbclid=IwAR3mqY6qP1
On8DiLT-
rwXQ2Rbegzqngm4HZ
MPGC874DpKfB3CDsS
f2NkFic 

https://view.genial.ly/5e7
e82a9aafed90da9a35d04
/guide-liturgia-
eucharystyczna-
przeistoczenie?
fbclid=IwAR3evzZAnz
GuPSErHpZNWhd0-gg-
HwQEAz4RSIyBwRq1-
nuePGMWSJXkXg0 

Elżbieta Karczewska
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otwarciu linku klikaj na literki z prawej strony a 
później na znak + przy obrazkach. Wykonaj zad. S. 
139. Bardzo proszę o utrwalenie formuły spowiedzi 
zadanej przed nauczaniem zdalnym. Moi drodzy 
termin pierwszej Komunii 28. VI. Przed tym 
wydarzeniem, Podręcznik Elżbieta Karczewska każdy
z was przystąpi do sakramentu pokuty i pojednania. 
Formuła spowiedzi jest konieczna i niezbędna przy 
tym sakramencie. 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


