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KLASA III

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 04 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: Polacy za granicą.

Środki dydaktyczne,
pomoce do wykorzystania,

adresy stron, linki,
Nauczyciel nadzorujący

1
Edukacja

polonistyczna

Informacja: 11 maja  omawiamy ,,Karolcię”  Marii 
Krȕger

Trochę powtórki - wprowadzenie do tematu:
Przypomnij,  czym jest konstytucja i komu służy.
Zaśpiewaj polski hymn Muzyka str. 6 (zwróć uwagę 
na odpowiednią postawę i zachowanie)
W jakich sytuacjach można usłyszeć hymn Polski?
Przeczytaj tekst z Podręcznika na str. 24 -25 
,,Zagadka” Paweł Beręsewicz
Wykonaj polecenia pod tekstem 1-5 str 25 (ustnie)
Wykonaj ćwiczenia 1 – 3 str 18 -19 
Ważne 1 * str 18 na ocenę w zeszycie: Zapisz 
rozmowę dwóch osób z opowiadania  ,,Zagadka”.
 

Podręcznik str 24 - 25

Ćwiczenia str 18 - 19

 

Aneta Wójcik -Wróblewska

2
Edukacja  

matematyczna

Przypomnij tabliczkę mnożenia.
Wykonaj zadania z Matematyki 1 - 4 str 44
Ważne na ocenę : Wykonaj ćwiczenia  1 – 3 str. 59

Podręcznik str. 44
Ćwiczenia str. 59 Aneta Wójcik-Wróblewska

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


3 Edukacja
muzyczna

Nauka piosenki „ Nie ma jak dom” 

Widziałem ja kraje jak się należy
i wszędzie już byłem, możecie mi wierzyć!
Wiem to na pewno, że mego domu
nie zmieniłbym na nic, nie oddał nikomu.

Nie ma jak dom 3x
Tu przyjaciele są!

Więc po co przemierzać dalekie góry,
gdy blisko są Tatry i piękne Mazury?
Tutaj mam wszystko, co najważniejsze,
tutaj właśnie jest moje miejsce.

Nie ma jak dom 3x
Tu przyjaciele są!

To tutaj jest mama i tutaj jest tata.
Tutaj są zimy i wiosny i lata.
Ja tutaj się bawię i tutaj się uczę,
a jeśli wyjadę na pewno tu wrócę!

Wykonaj ćwiczenie 2, 4, 6 str. 84 – 85

Przypomnij kroki poloneza.

Poznaliśmy tańce: krakowiak, kujawiak, trojak i 
polonez.

Muzyka str. 83

https://www.youtube.com/wa
tch?v=52OzWSyXguw  Nie

ma jak dom

https://www.youtube.com/wa
tch?v=fOLwNrzhR8o  Nie

ma jak dom - wersja
koncertowa

https://www.youtube.com/wa
tch?v=09SwxXQGZv0
piosenka ludowa “Przez

wodę koniczki”

https://www.youtube.com/wa
tch?v=h8LFJ6So_ss Polonez

Fryderyka Chopina

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

  polonez

Aneta Wójcik -Wróblewska
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4

Wychowanie
fizyczne,
edukacja

zdrowotna

Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozgrzewka. Zabawy 
bieżne na świeżym powietrzu. Aneta Wójcik -Wróblewska

5 Religia Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Temat; Powierzamy Bogu siebie i innych. S. 123 
podręcznik
1.Przypomnij sobie z czego składa się LITURGIA 
SŁOWA.
2.W czasie Mszy Świętej, po wyznaniu wiary następuje 
moment, w którym wierni zwracają się do Boga we 
wszystkich intencjach, z którymi przyszli na Eucharystię. 
Jest to MODLITWA WIERNYCH. 
3.Wykonaj ćw.1 s.124 a dowiesz się jaką inną nazwę nosi 
ta modlitwa.
Ta modlitwa, która kończy liturgię słowa, jest bardzo 
prosta i wyrazista. Przedstawiamy Bogu wszystkie prośby 
w pewnej kolejności. Modlimy się: a) w potrzebach 
Kościoła, b) za rządzących państwami i o zbawienie 
całego świata, c) za ludzi doświadczonych różnymi 
trudnościami, d) za miejscową wspólnotę.
 ( zobacz obrazki s.123)
4. Wykonaj ćw. 2 s.124  
5. Wykonaj ćwiczenie klikając w poniższy link.
https://learningapps.org/1923458

Podręcznik str.123 – 124

https://learningapps.org/1923
458

Elżbieta Karczewska
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6. Wykonaj ćwiczenie s.125 
7.  Zdjęcie wykonanych prac prześlij na moją pocztę (cała 
s. 124i 125)
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


