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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 29 maja 2020 roku - PIĄTEK
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: Poznajemy kraje europejskie.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja

matematyczna

Wykonaj zadania 9 – 13 str. 65 w podręczniku,
Ważne do sprawdzenia: wykonaj ,,Sprawdzam siebie” w 
ćwiczeniach na str. 78 - 79

Matematyka  str. 65

Ćwiczenia str. 78 - 79
Aneta Wójcik -Wróblewska

2
Język

angielski

Poznajemy nazwy przedmiotów szkolnych w oparciu o 
wysłuchaną historyjkę.

Poznaję nazwy przedmiotów 
szkolnych

Słownictwo z podręcznika:
Art.-sztuka
English-angielski
IT- Information Technology- 
Informatyka
Maths- matematyka
PE- Phisical Education- 
wychowanie fizyczne
Science- nauki przyrodnicze
End-koniec
Mark- ocean
Prize- nagroda
Report- świadectwo
Teach- uczyć kogoś

*Wypisz I przetłumacz 

Małgorzata Grzegorczyk

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


słownictwo podane wyżej do 
zeszytu pod tematem lekcji
*Wysłuchaj nagrania i 
powtórz
https://cutt.ly/2yDRXBz
*Wysłuchaj zadania 1/92 w 
podręczniku
https://cutt.ly/lyDRMyT
O jakich przedmiotach 
szkolnych mówią?
*W zeszycie wykonaj zad 
2/93 z podręcznika
Uczniowie odczytują 
zdania, zastępując obrazki 
własciwymi wyrazami z 
ramki, i zapisują zdania w 
zeszytach. 

*Na podstawie 
wymienionego powyżej 
słownictwa wykonam 
zadania z zeszytu ćwiczeń:
1,2/118
Nagranie do zadania 2 jest 
takie samo jak do zad1/92w 
podręczniku( link powyżej)
3,4/119
Link do nagrania zad 4
https://cutt.ly/iyDTen2

3
Edukacja

polonistyczna

Przeczytaj tekst Pawła Beręsewicza ,,Dwa tygodnie w 
Europie” w podręczniku na str. 60 – 61,
Odpowiedz na pytania 1 – 3 pod tekstem str. 61.
Wykonaj ćwiczenia 1- 7 na str. 63 – 64

Podręcznik str. 61
Ćwiczenia str. 63 – 64 Aneta Wójcik -Wróblewska

https://cutt.ly/iyDTen2
https://cutt.ly/lyDRMyT
https://cutt.ly/2yDRXBz


Ważne do sprawdzenia ćw 4 str. 63 w zeszycie.

Obejrzyj filmik o Unii Europejskiej w linku obok.
https://www.youtube.com/wa

tch?v=qFCFjh0j9h4  Unia
Europejska

4
Edukacja

przyrodnicza

Odszukaj na mapie państwa europejskie, o których była 
mowa w podręczniku.
Obejrzyj najciekawsze miejsca w państwach unijnych w 
linku obok. 

Do Unii nie należy już Wielka Brytania.

Mapa
https://www.youtube.com/wa

tch?v=zZOo-XaKMJY
stolice 28 państw unijnych

Aneta Wójcik -Wróblewska

5

Wychowanie
fizyczne

Gry i zabawy bieżne.

Pamiętaj o bezpiecznej zabawie!
Aneta Wójcik -Wróblewska

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=qFCFjh0j9h4
https://www.youtube.com/watch?v=qFCFjh0j9h4
https://www.youtube.com/watch?v=zZOo-XaKMJY
https://www.youtube.com/watch?v=zZOo-XaKMJY

