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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 26 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: Dobry doktor.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja 
polonistyczna

Przeczytaj  ,,Opowieść  o  Januszu  Korczaku”  Beaty
Ostrowieckiej w podręczniku na str. 54 – 55
Wykonaj zadania 1 – 5 pod tekstem str. 55 
Ważne  do  sprawdzenia  zadanie  5  str.  55  (  notatka  w
zeszycie ).
Wykonaj ćwiczenia 1 – 4 str. 56 - 57

Podręcznik str. 54 – 55

Ćwiczenia str. 56 - 57
Aneta Wójcik -Wróblewska

2
Edukacja
muzyczna Naucz się piosenki ,,Na cztery i na sześć". 

Muzyka str. 93
https://www.youtube.com/wa

tch?v=lwbUyCFEHq4
piosenka

Aneta Wójcik-Wróblewska

3
Edukacja 
techniczna

Wykonaj pracę ,, Spinaki" z Teczki artysty na str. 51 
według instrukcji. Praca do sprawdzenia. 

Teczka artysty str. 51
spinacze, różne materiały,

tekstylne.
Aneta Wójcik -Wróblewska

4 Język angielski
S:Sprawdzamy naszą wiedzę z rozdziału 7 i oceniamy nasze
umiejętności.

*Wykonam kartę pracy 
zamieszczoną na Classroom. 
Wykorzystam w niej wiedzę 
z poprzednich lekcji. 
Wszystkie słówka i 
wyrażenia były wymieniane 
w poszczególnych lekcjach.

Małgorzata Grzegorczyk
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Termin: do 02 czerwca

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


